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Livet vände för Kinga
Heidi Andersson utmanar det invanda

Gamle kollegan och vännen: "Mukwege värdig fredspristagare"

Hög tid för 

en hållbar 
jul

sid 26

Kampen mot klimatet
TEMA: ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT

RAKT PÅ SAK: PETER TOFTGÅRD OM DET SEXUALISERADE VÅLDET   |  DANIEL GRAHN: HOPP OCH HÅLLBARHET

En förändrad värld där barns drömmar får liv | NR 4 2018
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Innehåll 4.2018
FREDSPRISET: Mukwege en värdig  
fredspristagare.

RAKT PÅ SAK: Peter Toftgård om det  
systematiserade och sexualiserade våldet.
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22
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TEMA: ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT

Inspiration

NYFIKEN PÅ: Heidi Andersson om att ta 
ansvar på riktigt.

EFTER NÅGRA TUFFA ÅR har Kinga och 
hans syskon återförenats med sin pappa.

KRYSSA OCH VINN:  Missa inte chansen 
att vinna en bok som ger mersmak.

Är du också redo för en 
mer hållbar jul?
Läs mer på sidan 26.

BUTIKSKOMMUNIKATIONS-

CHEFEN HAR ORDET

I Bangladesh är klimatförändringarna något som är mer påtagligt än inlägg 
på tidningarnas debattsidor. Här är klimatet på liv och död. "Det känns orätt-
vist att lida för något som inte orsakas här", säger 13-åriga Aponah Khadun.
Läs mer på temasidorna 6-12. 
    

”Allt börjar i det lilla”
Karin Staberg, på Erikshjälpen Second 
Hand, i butikerna uppmuntrar ni till att 
”Ge bort en hållbar jul”. Vad innebär en 
hållbar jul för dig?
– Att jag tänker efter på vad julen verkligen 
är och försöker skala bort det som stressar 
mig. Jag längtar inte efter prylar, utan ge-
menskap med min familj och vänner. Tid för 
reflektion och att visa uppskattning genom 
små, personliga gåvor. Enkelhet, tid och 
värme är julfrid för mig. 

Vad tänker du om konsumtionshetsen 
som många påverkas av inför jul?
– Jag tror att många av oss inte vågar ifråga- 
sätta vårt konsumtionsbeteende för det gör 
ont att inse hur ohållbart det är. Men allt 
börjar i det lilla. Att förändra ett livslångt 
beteende går inte över en natt, men alla kan 
göra något.

Vilken nytta gör det att köpa julklappar 
second hand?
– För mig är det ett sätt att tänka. Det finns 
så mycket prylar redan, jag behöver inte 
köpa nytt och belasta klimatet. När jag 
behöver något kollar jag först på second 
hand eller begagnat-köpsajter. Om jag inte 
hittar det på second hand kan jag köpa nytt. 
Då har jag också hunnit reflektera över om 
inköpet verkligen är nödvändigt.

Vad önskar du dig i julklapp?
– För första gången på flera år ska vi fira jul 
med mina syskon och deras familjer hos 
mamma och pappa. Jag ser fram emot att 
träffa alla, det är en riktigt fin julklapp. Och 
om någon har hittat en lurvig Helly Hansen-
jacka från 70-talet till mig blir jag extra glad. 

TEXT: SOFIA DENZLER

Karin Staberg reflekterar gärna en extra gång 
innan hon handlar. 
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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 18 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.  

En människa ska aldrig äga mer än hon kan 
ta med sig upp i en björk. I västvärlden leder det 
gamla ryska ordspråket till en viss humoristisk 
eftertänksamhet. I andra delar av världen är det 
på riktigt; naturens nyckfullhet gör att livet krym-
per. Mr Shahidul i Bangladesh (sidan 6) vet att 
ju mer han äger desto mer förlorar han vid nästa 
översvämning. Och nu för tiden kommer vattnet 
oftare, fortare och i större mängder än tidigare. För 
varje gång blir ägodelarna färre.    
   
Bangladesh och dess folk sitter som i ett skruvstäd. 
I norr finns Himalaya. Avrinningen från världens 
största bergskedja trycker vattnet, genom hundra-
tals flodsystem, ned mot Bengaliska viken. Därtill 
är området en tummelplats för orkaner och mons-
unregn. En sak är säker. Att allt är osäkert. Kli-
matförändringarna gör att inget längre stämmer. 
Skördar slår fel, riset översvämmas och ruttnar, 
dricksvatten förorenas. 

I östra Afrika är utmaningarna omvända. Ur led är 
regntiden som man förr kunde ställa klockan efter. 
De uppvärmda haven gör att regnmolnen släpper 
sitt vatten innan de kommit in över land. Två, tre 
år utan nederbörd och folket svälter.

Så här kunde vi fortsätta. Klimatförändringarna 
slår hårdast mot redan plågade regioner och 
drabbar dem värst som redan är mest utsatta. 
Den som har pengar kan köpa sig ett hus i staden. 
Den fattige hamnar i växande slumområden eller 
på flykt. I flera områden där Erikshjälpen arbetar 
genom sina partners blir det allt mer uppenbart att 
utmaningarna blir större och svårare på grund av 
klimatförändringarna. Våra insatser för barn kom-
pletteras allt oftare med stöd och utbildning för att 
minska risker och förstärka försvaret mot naturens 
krafter. 

Som besökare i utsatta områden förundras man 
över människors förmåga att anpassa sig och 
skapa nya förutsättningar i en förtvivlad situation. 
Mr Shahidul visar på en avgörande skillnad mellan 
det omöjliga och det hopplösa. Livet i floddeltat är 
i det närmaste omöjligt. Livsbetingelserna är svåra. 
Men så länge det finns hopp finns det liv. För Mr 
Shahidul och hans grannar står hoppet till skolan 
och barnens möjlighet till utbildning och en bättre 
framtid.

Tillsammans med vår partner Friendship bygger vi 
flyttbara skolor. Med skruvmejslar och skiftnycklar 
tar vi ner tak, väggar och hela lektionssalar. Bygg-
satsen transporteras och monteras upp på nästa 
plats. Och hoppet spirar igen.

Det finns en röd tråd som går igenom hela Eriks-
hjälpens idé. Den börjar hemma hos den kvinna 
eller man som vill lätta på sin garderob eller sitt 
porslinsskåp, som tar sin grötgryta eller kavaj till 
Erikshjälpen Second Hand. Där blir den prismärkt 
och såld. Kläder får ett längre liv, gamla soffor 
blir moderna igen och gosedjur blir älskade på 
nytt. Den röda tråden fortsätter ut över land och 
hav. I andra änden finns kanske Aponah (sidan 8) 
och hennes medsystrar som tack vare skolan inte 
behöver bli bortgifta som barn. På så sätt kan vår 
strävan efter en hållbar livsstil här hemma ge hopp 
i en omöjlig värld långt där borta. 

Tack för att också du håller i denna hoppets röda 
tråd. Tack för dina gåvor, böner och ditt generösa 
stöd.

LEDARE

God jul

Till

Från

Missa inte
Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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      Naturens 
nyckfullhet 
gör att livet 
krymper

I Erikshjälpens webshop 
finns perfekta julgåvor. På så 
sätt blir det en riktigt god jul.
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UTBLICK

Nära vatten

4

Rent vatten är nu bara en morgonpromenad bort. 
Magdalen Jonathan är glad över det. Tidigare hade 
vissa familjer i detta område på den kenyanska lands-
bygden över en mil till närmsta vattenbrunn, men 
tack vare den nya brunn som Erikshjälpens partner 
Nalala gjort finns nu vatten inom någon eller några 
kilometer från bostaden.

Liksom Magdalen kommer många till brunnen på 
morgonen. Det är en intensiv tid, men ingen stress. 
En del kommer med vattendunkar, andra kommer 
med sina kor eller getter. Både människor och djur 
väntar lugnt på sin tur.

FOTO: ANNA HÅLLAMS
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I KORTHET

Elisabeth Dahlin, sedan i höst ny Barnombudsman

I september besteg 24 personer Afrikas högsta berg, Kili-
manjaro, i en aktion mot det förtryck som personer med 
albinism utsätts för i det östafrikanska samhället. Monica 
Samuelsson, redaktör för Erikshjälpens tidning, var med i 
expeditionen som arrangerades av människorättsaktivist 
Josephat Torner. I dag dödas och stympas barn med 
albinism i tron om att kroppsdelar från albinos kan med-
föra rikedom. Det finns också föreställningar om att sex 
med en kvinna med albinism kan bota från aids. Expedi-
tionen riktade en rak uppmaning till Afrikanska Unionen 
att ta aktiv ställning mot det pågående förtrycket. I fjol 
gästade Josephat Torner Sverige, Skavlan i SVT och  
Erikshjälpen. Expeditionen i september fick stort utrym-
me i östafrikansk media.  

3,2 miljoner kronor, så stor blev den sammanlagda dags-
kassan från Erikshjälpen Second Hand samt webbshopen 
secondhand.se lördagen den 6 oktober. Detta är över  
400 000 kronor mer än i fjol. Varje krona har nu gått till 
insamlingen för Världens Barn.

– Det är rekord. Tack alla kunder som handlat och gjort 
skillnad för barn som lever i utsatthet. Tack också alla en-
gagerade medarbetare som gör den här dagen till en årlig 
höjdpunkt, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för 
Erikshjälpen Second Hand.

Erikshjälpen är en av 14 organisationer i Världens Barn-
samarbetet. De pengar Erikshjälpen får från kampanjen i år 
ska bland annat användas till flyttbara skolor i Bangladesh. 

EXPEDITION MED UPPMANING

REKORDKASSA TILL  
VÄRLDENS BARN

“Att barnkonventionen 
blir lag är en viktig 
reform. Barns mänsk-
liga rättigheter kränks 
varje dag i Sverige.”

3 av 4 

Barnafödandet minskar i Japan samtidigt som 
medellivslängden stiger. I dag föds i Japan 1,4 
barn per kvinna vilket är för få för att täcka upp 
för det antal som dör i landet varje år. År 2060 
väntas över 40 procent av befolkningen vara 
65 år eller äldre. Bristande jämställdhetsarbete, 
långa arbetsdagar och outvecklad barnomsorg 
tros vara faktorer bakom de låga födelsetalen. 
Även i landets fängelser märks effekter där en 
femtedel av de kvinnliga internerna är över 65 
år. Att begå mindre brott har blivit ett sätt att få 
omvårdnad och tak över huvudet. Källa: DN

LÅGA FÖDELSETAL 
UTMANING FÖR JAPAN

är positiva till ideella organisationer. De gillar 
att arbetet ”utförs med hjärta” och de anser 
också att ideella organisationer fyller en viktig 
funktion i samhället där det offentliga inte 
räcker till. Källa: FRII
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Var nionde 
människa i världen är under-
närd. 821 miljoner människor 
har alltså inte den mat de be-
höver. Detta är en ökning med 
17 miljoner människor jämfört 
med 2016. Värst är läget i Afrika 
där undernäringen ökat i nästan 
alla regioner. Barn är särskilt 
utsatta med fysiska och psykiska 
nedsättningar som följd. Över 
150 miljoner barn har hämmad 
tillväxt på grund av undernäring. 

Källa: FN:s livsmedelsprogram WFP
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Kampen mot klimatet 

Mr Shahidul, 58 år, har levt hela sitt liv med oväder och översväm-
ningar. 18 gånger har han fått riva ner sitt hus och bygga upp det 
igen. Det hör till livet i Bangladesh. Men den senaste tiden har vädret 
blivit som tokigt – vattnet kommer oftare, i större mängder och 
snabbare än tidigare. Här är klimatförändringarna på liv och död.  

TEXT: PATRICIA FRANZÉN, 
DANIEL GRAHN, SOFIA DENZLER

TEMA:  ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT
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Mr Shahidul verkar inte stressa 
upp sig i onödan. Ändå är han 
påfallande bekymrad när han 
med kraftiga machetehugg slår 

mot palmträdets stam. Han 
är van vid värme och luftfuktighet, han jobbar 
fort. Med jämna mellanrum sneglar han mot 
vattnet som bara några meter bort slår mot stran-
den. Varje våg tar med sig en bit land ner i den 
grumliga forsen. Om några timmar, i bästa fall 
ett par dagar, måste han ha hunnit rensa tomten 
och flyttat det sista huset. Sedan är det för sent. 
Han hinner bara med en kort pratstund mellan 
huggen mot stammen.  

– Man kan aldrig förhandla med floden, det 
som inte hinns med är för alltid förlorat, säger 
han.

Varje flytt slår hårt mot familjens bräckliga 
ekonomi. Mr Shahidul behöver hjälp med riv-
ning och flytt av plåtar, det kostar pengar. Om 
han sedan får tag på en bit mark behövs utsäde 
och material för grund, ny spis och inhägnader. 
En flytt kostar familjen ett par årslöner, de blir 
allt mer utarmade för varje flytt de gör.

– Det är så här vi alltid har levt våra liv och 
det är så här vi kommer att dö. Vi är vana, säger 
han.

Men riktigt så enkelt är det inte. Mr Shahidul 
har visserligen flyttat 18 gånger i sitt liv – men 
de senaste sex flyttarna har skett bara under det 
sista året. 

Det finns en ny kunskap som sprider sig på ön 
och som Mr Shahidul hört talas om, faktiskt tack 
vare sina egna barn. I skolan har de fått lära sig 
att det konstiga vädret beror på något man kallar 
klimatförändringar. Något skumt är det, förstår 
han, men tycker ändå att det är märkligt att 
saker som händer på andra sidan jorden påverkar 
honom och familjen flera tusen mil bort. Tidi-
gare kom olyckorna som straff från gud och det 
berodde på egna misstag i livet. Nu vet han inte 
riktigt vad han ska tro.

Bangladesh är ett av jordens mest tätbefolka-
de länder med 160 miljoner invånare. Minst 20 
miljoner av dessa är fastlåsta mellan Himalayas 
smältande glaciärer och 600 floder i ett närmast 

gränslöst delta där sandöarna växer och för-
svinner i takt med att vattnet rör sig. Till detta 
kommer tunga monsunregn, som även de blivit 
allt mer oförutsägbara på grund av klimatföränd-
ringarna. Förr kunde man nästan ställa klockan 
efter regnperioderna, därmed visste man när 
risplantorna skulle i jorden och när skörden var 
dags att bärgas. Nu blir det lite hur som helst och 
när regnet kommer för tidigt ruttnar risplantor 
och andra grödor. Också detta blir kostsamt för 
den som är fattig. Ingen har råd att köpa utsäde 
som inte blir till skörd. 

Mr Shahidul vet inte hur han ska tänka. Livet 
blir allt mer krävande och svårt i floddeltat. Men 
han ser inget alternativ i att flytta. 

–  Vi kommer ingenstans. Att flytta till fastlan-
det är dyrt, vi skulle aldrig kunna köpa land och 
antagligen skulle vi bara hamna i städernas slum 
tillsammans med miljoner andra, säger han.

Istället jobbar föräldrarna för barnens utbild-
ning. Deras skolgång är viktigast av allt och 
mardrömmen är att översvämningarna skär av 
skolvägarna på ön. Mr Shahidul finns med i den 
grupp som, genom Erikshjälpens partnerorga-
nisation Friendship, kartlägger och planerar för 
hur ön ska förbereda sig för nästa flodförändring. 
Varje strand kartläggs för att se var vattnet gör 
mest skada. Öns små höjder stakas ut som sam-
lingsplatser vid översvämningar, vattenpumpar 
skyddas och svagheter byggs bort på olika sätt. 
Det finns en utarbetad räddningsplan som visar 
hur äldre personer och kvinnor och små barn 
räddas först. 

 
I skolan på en av grannöarna finns Aponah 
Kadun, 13. Hon är oerhört medveten om risker-
na från klimatförändringarna. Hennes dröm är 
att få fortsätta skolan så att hon kan ta sig vidare, 
komma till fastlandet och få ett jobb. Aponah går 
i åttonde klass, hon kommer ihåg det året när 
hela skolan monterades ner för att vattnet sväm-
made över. I skolan talas det allt mer om klima-
tet, även läroböckerna handlar om detta. 

– Vi kan förbereda oss så mycket som möjligt, 
göra planer och säkra våra hus och ägodelar. 
Ändå känns det orättvist att vi ska behöva lida 
för något som inte orsakas här, säger hon.

Skolan hon går i är byggd för att kunna mon-
teras ner snabbt, bara på någon dag. På så sätt 
kan utbildningen följa med eleverna, även när 
vattnet bryter ner öarna. Och detta är avgörande 
för Aponah och hennes vänner. Utan skola ris-
kerar en 10-12-årig flicka att giftas bort. Hon blir 
gravid innan kroppen är mogen att bära ett barn 
och får ofta sjukdomar och andra komplikatio-
ner. När hon är 20 år kan livet i värsta fall vara 
förbrukat. Skolan är livsviktig, och idén att kunna 

        Man kan 
aldrig förhandla 
med floden

Bekämpa klimat-
förändringen - ett  
av FN:s globala mål

2015 antog FN de 
globala hållbarhets-
målen, även kallat 
Agenda 2030. Målen 
är sjutton till antalet 

och beskriver en önskad utveckling 
i alla länder. 

Mål 13 handlar om att bekämpa 
klimatförändringen och innebär att 
vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser. 

I målet ingår bland annat att stärka 
motståndskraften mot och förmå-
gan till anpassning till klimatrela-
terade faror och naturkatastrofer 
i alla länder liksom att förbättra 
utbildningen, medvetenheten och 
den mänskliga kapaciteten vad det 
gäller att begränsa klimatföränd-
ringarna. 

FOTO: ANNA HÅLLAMS
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Arton gånger har Mr Shahidul i Bangla-
desh fått riva sitt hus och flytta sig och 
sin familj. På grund av klimatförändrin-
garna kommer flyttarna allt tätare.

FOTO: SHEYBONTI RAYEES/FRIENDSHIP
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TEMA:  ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT

Erikshjälpen arbetar långsiktigt för att 
skapa motståndskraft bland utsatta 
familjer och samhällen. Var med och 
bygg en hållbar värld, där dagens barn 
får växa upp med hopp om en mor-
gondag. Scanna QR-koden och swisha 
50 kronor eller swisha valfri summa till 
900 92 83, märk MORGONDAG.

GE BORT EN MORGONDAG!
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KRIG OCH KONFLIKTER I KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNAS SPÅR

flytta skolorna är ett sätt att trotsa klimat-
förändringarna. 

– Ett förändrat klimat kräver innovati-
va lösningar. De flyttbara skolorna är ett 
väldigt bra exempel på hur 
man kan anpassa sig till 
den kontexten och den 
miljön man lever i. De 
visar också att det är 
möjligt för barnen här att 
skapa sig en framtid och 
skaffa sig en utbildning utan att familjerna 
ska behöva ge upp sin livsstil för att flytta 
någon annanstans, säger Märta Jacobson, 
koordinator för Erikshjälpens humanitära 
arbete.

 
Ett förändrat klimat ställer inte bara högre 
krav på Erikshjälpen och dess partnerorga-
nisationer att kunna svara på akuta katastro-
fer, det ställer också ökade krav på att arbeta 
förebyggande för att effekterna av klimat-
förändringarna i så liten mån som möjligt 
ska resultera i en katastrof. I de områden där 
klimatpåverkan är påtaglig blir de humani-
tära och de långsiktiga insatserna allt mer 
integrerade i varandra. För allt hänger ihop. 
– I det kortsiktiga perspektivet kan vi inte 
påverka att en översvämning kommer, eller 

en svår torka. Men det vi kan påverka är 
hur förberedda människor är och därmed 
också hur hårt de drabbas. Ju mer mot-
ståndskraft du har, desto bättre tar du dig 
igenom det som sker. Du ska inte behöva 
drabbas för att sedan skyddas, utan skyddas 
från att drabbas, säger Märta Jacobson.

På samma sätt som i det långsiktiga ut-
vecklingssamarbetet samverkar Erikshjälpen 
även i det humanitära arbetet alltid med 
lokala partnerorganisationer.

– Eftersom det är organisationer vi re-
dan har ett etablerat samarbete med kan vi 
snabbt vara igång när något händer. Våra 
partners har bra koll på de samhällen där de 
verkar, de kan snabbt ta reda på vilka som 
drabbats hårdast och är i behov av störst 
hjälp.  Det gör att vi med våra insatser når 
några av de mest sårbara grupperna.

I utvecklingstermer talar man om be-
greppen “disaster risk reduction”, alltså att 
minska riskerna, och “resiliens”, där det sista 
har en bredare innebörd som visserligen 
också innefattar att skapa motståndskraft 
men också att stärka förmågan att komma 
tillbaka. 

En sådan motståndskraft skapas på olika 
sätt, efter olika förutsättningar. I Bangladesh 
handlar det mycket om att vara medveten 
om och beredd på översvämningar; att 
bygga hus på plintar som gör dem mer 
skyddade än hus som är byggda i marknivå, 
att upprätta varningssystem och att skapa 
säkra tillflyktsplatser. I exempelvis Kenya, 
där regnet har slutat komma som det bru-
kar, och orsakar längre och svårare perioder 
av torka, är utmaningen för många att ställa 
om hela sitt sätt att leva – för att överleva.  

I de områden i Kenya där Erikshjälpen 
verkar lever många på boskapsskötsel. De 

senaste årens svåra torka har fått boskaps-
skötarna att ge sig av långt med korna för 
att leta efter bete och vatten. Även många 
barn har följt med hjordarna.

– Bristen på bete och vatten slår hårt och 
allt oftare förlorar man hela boskapsbe-
sättningar. Som svar på den problematiken 
arbetar vi tillsammans med våra partners 
för att få människorna här att anpassa sig 
och hitta alternativa inkomstkällor, till 
exempel genom att istället börja odla. Men 
det är en förändring som tar tid och som 
inte är enkel. Boskapsskötseln är en så stor 
del av dem, så tar man bort den tar man 
också bort en del av deras identitet, säger 
Märta Jacobson. 

Människor som lever i fattigdom är ofta 
direkt beroende av naturens resurser för sin 
försörjning och drabbas därför särskilt hårt 
av klimatförändringar. När konkurrensen om 
viktiga och bristande resurser, som vatten, 
jordbruksmark och betesområden förvär-
ras, ökar också spänningar och risken för 
konflikter. 

Dessutom förstärker klimatförändring-
ar andra, redan existerande, hot och ökar 
ekonomisk och politisk instabilitet. Det finns 
till exempel forskare som menar att kriget i 
Syrien föranleddes av den mångåriga torka 
som drabbade landet och drev miljontals 
syrier in i extrem fattigdom.

          Det känns 
orättvist att vi ska 
behöva lida för 
något som inte 
orsakas här

"Vi är alltid förberedda. Det 
måste alltid finnas torr mat så 
att vi klarar oss ett par veckor 
om vi blir isolerade", säger 
Aponah Khadun.

FOTO: SHUTTERSTOCK

“Du kan göra 
mycket med 
små medel”
Vill du bli inspirerad till att leva 
mer hållbart? Missa 
inte intervjun med 
armbryterskan 
och planetskö-
taren Heidi 
Andersson på 
sidorna 18-21! 
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SONOTI PLANTERAR TRÄD FÖR KLIMATETS SKULL 

Steg för steg sker förändringar, bland annat 
genom självhjälpsgrupper där medlemmar 
får lära sig att odla grödor som har potenti-
al att överleva i ett allt torrare klimat.

I byn Lesort i ett område på landsbygden 
utanför den lilla staden Emali, träffar vi Ja-
mes Meritei, Brian Sirere och Silvia Seleom. 
De har precis passerat tonåren, James och 
Brian går på college i Nairobi, Silvia hoppas 
kunna börja nästa år. 

– Det bästa tror jag vore att minska anta-
let djur och satsa på mjölkproduktion, säger 
James.

Han och Brian har många tankar om att 
boskapsskötseln, som de flesta familjer här 
i området har som huvudinkomst, måste 
förändras och anpassas efter de nya förut-
sättningar som klimatförändringarna skapar. 
Den måste effektiveras för att bli långsiktigt 
hållbar och lönsam. Och för att minska 
riskerna under särskilt utsatta år. Med färre 
djur behövs inte lika mycket vatten och 
bete. Och det gäller att satsa på rätt kor 
som ger mycket och bra mjölk, resonerar 
de.

James, Brian och Silvia har alla tre för-
äldrar som är medlemmar i den självhjälps-

grupp som drivs av Erikshjälpens partner 
Nalala. Gruppen hjälper inte bara varandra, 
utan även grannar så att fler får nytta av de 
nya kunskaperna om till exempel odling. 

Det är tack vare inkomsterna från grup-
pen, som föder upp getter, kor, höns och 
håller på med biodling, som de tre kan läsa 
vidare. Det är de oerhört tacksamma för. 

– När man har utbildning blir man själv-
ständig och kan påverka sin situation på 
ett helt annat sätt. Med utbildning kommer 
också nya tankar om livet, om vardagen 
och framtiden, hur saker kan utvecklas till 
det bättre, säger James. 

Alla tre tycker att det är viktigt att efter sina 
studier komma tillbaka till sin hemby så att 
deras familjer och bekanta får nytta av deras 
utbildning och nya idéer. För att det är tack 
vare självhjälpsgruppen de fått möjlighet att 
studera vidare, men också för att de vill att 
området ska utvecklas.

– Vi måste komma tillbaka hit, vi måste 
göra något, säger Silvia.

Vår bilresa hit har gått genom flera 
torrlagda floder som nu istället fungerar 
som vägar. På en del träd och buskar längs 
flodstranden skymtar fortfarande gröna löv, 

”Det regnar allt mindre”, berättar Sonoti 
Tudu. Hon är tio år och bor i en by i nordös-
tra Indien. De senaste åren har hon märkt 
hur djur, natur och människor i hennes by 
påverkas av vattenbristen. Hon vill göra 
något för att förebygga klimatförändringar 
och öka tillgången på vatten och har, med 
hjälp av stöd från Erikshjälpen, planterat 
flera träd. Träd som ska ge skugga och syre 
och förhoppningsvis attrahera regn.

– Bristen på vatten påverkar alla. I vår by finns 
bara en brunn och vattnet i den ska räcka till 
alla bybor. Det gäller att vara sparsam, säger 
Sonoti. 

De flesta av invånarna i byn livnär sig på 
jordbruk. Vatten till grödorna hämtar de från 
en flod i närheten, men under torrperioden 

sinar den nästan helt.
Men det finns tekniker att använda sig 

av för att mer effektivt kunna ta vara på det 
vatten som finns. Byborna har tillsammans 
med Erikshjälpens partnerorganisation TRDP 
– som också står bakom trädplanteringen 
– kunnat renovera en regleringsdamm i 
närheten av byn. Genom att bygga en mur i 
mitten av floden bromsar man vattenflödet 
och förebygger att den odlingsbara jorden 
sköljs bort. Byborna har också fått kunskap 
om så kallad ”farm bunding”. Det 
är en teknik som innebär att man 
justerar nivåskillnader i marken och 
bygger som terrasser så att regnvatt-
net inte flödar nedåt och tar med sig 
näringsrik jord. 

TEMA:  ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT

          Det vi kan 
påverka är hur 
förberedda män-
niskor är och där-
med också hur 
hårt de drabbas

James, Brian och Silvia har många tankar om att boskapsskötseln, som de flesta familjer 
på landsbygden här utanför Emali i Kenya har som huvudinkomst, måste förändras och 
anpassas efter de nya förutsättningar som klimatförändringarna skapar. Efter sina respek-
tive universitetsutbildningar i Nairobi vill de återvända till hembygden för att vara med och 
driva anpassningen och utvecklingen framåt. FOTO: ANNA HÅLLAMS
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annars går landskapet mestadels i beige, 
brunt och rött. 

Att floderna torkar ut är inget ovanligt 
här. Men varje år brukar regnen fylla på 
dem rejält. Så har det inte varit den senaste 
tiden. De senaste regnperioderna har ute-
blivit eller varit korta, med alldeles för lite 
regn. “Vattenbristen”, är svaret som nästan 
alla vi möter ger på frågan om vad som är 
områdets största utmaning just nu. Uppre-
pade gånger följs det också av formulering-
en “När regnet kommer...”. 

När regnet kommer kan barnen som nu 
är långt borta med boskapen börja gå i 
skolan igen. När regnet kommer och det 
börjar blomma kommer nog bina tillbaka 
till bikuporna. När regnet kommer kan man 
plantera träd. När regnet kommer blir det 
bättre. När regnet kommer... 

Men tänk om regnet inte kommer? 
Och tänk om det, när det väl kommer, 

gör mer skada än nytta?
Så skedde i somras. I den av torka tidiga-

re hårt drabbade provinsen Kaijado i södra 

Kenya, kom regnet till slut. Men så kraftigt 
att den uttorkade jorden inte förmådde ta 
emot det. Resultatet blev kraftiga översväm-
ningar, som tog 130 människors liv och 
drev över 300 000 på flykt. 

– Samma människor som just tagit sig 
igenom en svår period av torka drabbades 
helt plötsligt av översvämningar... När reg-
net väl kom så var det inte till någon nytta, 
utan förstörde bara ännu mer. Det är nog 
tyvärr något vi bara kommer att se mer av i 
framtiden, säger Märta Jacobson. 

Charity Siakati , Victoria Ntelenkei, 
Peter Lenkushom och Philemon 
Kores i styrelsen i barnrättsgruppen 
på Endoinyio Wuas Primary School 
i Kenya funderar på att föda upp 
getter för att få ihop mer pengar till 
elever som behöver ekonomiskt 
stöd för att kunna gå i skolan.

FOTO: ANNA HÅLLAMS

TEMA:  ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT

FORSKAREN: EN ENORM ORÄTTVISA 
I oktober slog FN:s 
klimatpanel larm om 
att koldioxidutsläppen 
måste halveras till 2030. 
Vilka konsekvenser får 
det globalt?
– Den största oron är att 
klimatförändringar kom-
mer att slå ännu hårdare 
mot utsatta länder och 
grupper. Havsnivåhöjning-
ar, havsförsurning, torka 
och annat extremväder kommer att öka i 
antal och intensitet, vilket kommer att göra 
det svårare att uppfylla de globala målen, till 
exempel ingen fattigdom, och ingen hunger.
Varför slår klimatförändringarna hårdast 
mot dem som bidragit minst till utsläppen?
– En del av detta har helt enkelt att göra 

med var i världen klimatförändringar får 
störst effekt – det finns ett överlapp mellan 
fattiga regioner och stora klimateffekter. Men 
huvudorsaken är att fattigdom är förknippat 
med både låga utsläpp, och svag förmåga 
att hantera klimatförändringar samtidigt. Det 
är en enorm orättvisa som världen måste 
hantera. 
Hur ser din klimatspaning inför framtiden ut? 
– Jag tror att vi kommer att se ett par myck-
et turbulenta decennier framför oss, i hela 
världen. Det kommer att bli mycket svårt att 
böja utsläppskurvan. Min förhoppning är att 
världen nu ser behovet av att ställa om, som 
en möjlighet att angripa många andra utma-
ningar samtidigt: bygga ut hälsovård, expan-
dera sociala skyddsnät, förvalta ekosystem 
på land och hav på ett smartare sätt. Att inte 
ta den här chansen innebär stora risker!

Victor Galaz Rodri-
guez, stf förestån-
dare vid Stockholm 
Recilience Centre.

“Tillgång till vatten och mat”, 
svarar Somoin Muterian och 
Tupet Peren från barnrätts-
gruppen vid Nemasi primary 
school i Kenya om vad de ans-
er är barns viktigaste rättighet. 

Som skydd för vinden och 
jorden som vinden för med 
sig har barnrättsgruppen, som 
drivs av Erikshjälpens partner 
Nalala, planterat träd runt 
skolan. Några har överlevt, 
några har torkat upp och dött. 
Barnrättsgruppen vill gärna 
plantera fler och genom tidig-
are försök har de fått kunskap 
om vilken trädtyp som verkar 
klara torkan bäst. Men när nya 
träd ska planteras behöver de 
vattnas och just nu finns det 
inget som eleverna kan vattna 
med. 

FOTO: ANNA HÅLLAMS

svenskar anser att de själva kan göra 

något för att bromsa klimatföränd-

ringen. Det visar en undersökning som 

Naturvårdsverket genomförde i somras 

kring allmänhetens kunskap om och 

attityd till klimatförändringen. Samtidigt 

uppger 70 procent att det egna invanda 

beteendet är ett hinder för att leva 

klimatmedvetet. 

8 av10 
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JULKONSERTER MED ERIKSHJÄLPEN 2018

EN JULKONSERT
Gruppen Folk och Jonas Sandwall. Gästar-
tister Peter Hallström och Martina Möllås.

Rockiga En Julkonsert sprider glädje och 
julstämning i konserter med både ös och 
innerlighet.

23/11 Missionskyrkan, Vrigstad
24/11 Pingstkyrkan, Habo
25/11 Betelkyrkan, Vaggeryd 
30/11 Hamnkyrkan, Hillerstorp 
1/12 Allianskyrkan, Jönköping

THE GOSPEL 
OF CHRISTMAS TOUR
The Gospel of Christmas Tour
Evelina Gard och Ahlgrens kapell. 
Gästartist Magnus Bäcklund.

En härlig mix av nya och gamla julsång-
er, gospel, pop och soul. Vid julkonser-
terna medverkar lokala gospelkörer.

30/11 Norrmalmskyrkan, Stockholm
1/12 Ålidhemskyrkan, Umeå
2/12 Storstrand, Piteå
8/12  Allianskyrkan, Värnamo
15/12  Lycksele kyrka

MÖRLID & SANDWALL
Lars Mörlid och Peter Sandwall.

För 38:e året i rad är det nu dags för en 
ny julturné. Deras omisskännliga stil 
med personliga tolkningar av traditionel-
la julsånger blandade med nyare sånger 
från gospel till psalmer berör alla besö-
kare som dessutom får sjunga med.

2/12  Mamrelunds Missionshus, 
 Holsbybrunn
7/12  Betel, Fredriksstad, Norge 
8/12  Korskyrkan, Åsarp
9/12  Equmeniakyrkan, Ljungby*
14/12 Missionskyrkan, Nässjö*
15/12 Missionskyrkan, Nässjö*
16/12  Missionskyrkan, Nässjö*
20/12 Bäckbykyrkan, Västerås*
21/12 Missionskyrkan, Smögen
22/12 Lommaryds Kyrka, Aneby
* Medverkan av lokal kör

GÅ MOT BETLEHEM
David Roos.

För åttonde året samlar pianisten David 
Roos sin kör med komp för att spela 
och sjunga om julens budskap.

7/12 Ingarps Missionskyrka
8/12 Eksjö Pingstkyrka
9/12  Eksjö Pingstkyrka

Fler konserter kan tillkomma. För uppdaterade turnéplaner, tider och biljettinfo se erikshjalpen.se/event

KALENDERN

GIVE IT AWAY 
CHRISTMAS TOUR 2018
Doug Seegers.

Med countrytoner sprider Doug 
Seegers julstämning med både väl-
kända julklassiker och egen musik.

21/11 Pingstkyrkan, Huskvarna
22/11  Hults kyrka, Eksjö
23/11  Pingstkyrkan, Gnosjö
24/11  Vänersborgs kyrka, 
 Vänersborg
25/11  Immanuelskyrkan, Halmstad
28/11  Alboga kyrka, Herrljunga
29/11  Hjälmared folkhögskola,  
 Alingsås
30/11 Brunnsparkskyrkan, Tranås
1/12  Missionskyrkan, Tibro
2/12  Nimbus, Öckerö
6/12 Finska Pingstkyrkan/House  
 of Gospel, Göteborg
8/12  Leksands kyrka, Leksand
9/12 Sandvikens kyrka, Sandviken
12/12  Revsunds kyrka, Gällö/ 
 Bräcke
13/12  Kulturens hus, Luleå
14/12  Öjeby kyrka, Piteå
15/12 Järvsö kyrka, Järvsö
16/12 Blidö kyrka, Blidö

8 av10 
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”Nobelpriset väcker 
hopp om förändring”
Urban Berg, överläkare i ortopedisk kirurgi vid Kungälvs sjukhus, har under många år arbetat i  
Demokratiska Republiken Kongo. Under 80-och 90-talen levde Urban och hustrun Marie med  
sin familj i landet och har sedan dess återvänt för en rad korttidsinsatser, bland annat i samarbete  
med Erikshjälpen genom Skandinaviska Läkarbanken.

Urban Berg, vän och kollega till Dr Denis Mukwege;

– Det är nu fjortonde året i rad som jag 
undervisar läkarstudenter och stöttar Panzi-
sjukhusets kirurger med fortbildning och en 
del operationer. 

Tillkännagivandet att Dr Denis Mukwege 
vid Panzisjukhuset, tillsammans med Nadia 
Murad från Irak, tilldelas Nobels fredspris 2018 
hälsar Urban Berg med stor glädje.  

– Ja, vi blev mycket glada. Vi känner Denis 
Mukwege sedan mitten av 1980-talet. Vi möts 
varje gång vi är i Bukavu, DR Kongo. Denis 
Mukwege och hans familj har också många 
gånger hälsat på oss i Sverige. Vi har länge 
hoppats på ett fredspris. Denis har ju varit 
nominerad minst sju gånger tidigare och har 
länge varit en av de allra hetaste kandidaterna. 
Vi visste att han var nominerad även i år men 
vi trodde, ärligt talat, inte att det skulle hända i 

år heller. Beskedet kom därför som en mycket 
positiv överraskning, fortsätter Urban Berg 
som direkt sände hälsningar och gratulationer 
till sin gode vän.

Makarna Berg och Dr Denis Mukwege 
lärde känna varandra 1984. Då hade Dr 
Mukwege arbetat en kortare tid på sjukhuset 
i Lemera tio mil från Bukavu där Panzisjuk-
huset i dag ligger. Dr Mukwege hade nyligen 
genomfört sin grundutbildning i Bujumbura 
i grannlandet Burundi och skulle nu iväg till 
Frankrike för specialistutbildning.

– Vi var lite nedstämda för att han skulle 
iväg. Han behövdes så väl i Lemera men vi 
fortsatte att stå i kontakt under de fem år han 
läste i Frankrike. 

1989 återvände Dr Mukwege till Lemera. 
Urban Berg var då chef på sjukhuset och de 

båda kom att arbeta tillsammans en tid.
– Denis Mukwege är en person med stark 
integritet och ett driv utöver det vanliga. Han 
är en person som tar stort ansvar och vi hade 
ett mycket gott samarbete.

Åren som sedan följde var svåra i Kongo. 
Krig och härjningar. Folkmordet i grannlandet 
Rwanda destabiliserade hela regionen. 1996 
utsattes sjukhuset i Lemera, där Dr Mukwege 
nu var chef, för en brutal massaker, ett väpnat 
angrepp där ett fyrtiotal patienter och flera 
anställda miste livet. 

– Detta var ett fruktansvärt trauma som 
aktualiserade behovet av att öppna ett sjukhus 
i provinshuvudstaden Bukavu. Det svåra läget 
bidrog till att förverkliga byggandet av Panzi-
sjukhuset med stöd från Sverige. De första 
byggnaderna togs i bruk 1999 men sjukhuset 

Urban och Marie Berg, som återigen är i 
DR Kongo på uppdrag av Skandinaviska 
Läkarbanken, har under många år ar-
betat nära Dr Denis Mukwege och hans 
hustru Madeleine.
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invigdes officiellt 2002. Det var först tänkt som 
ett mindre sjukhus men har vuxit successivt 
och är i dag ett universitetssjukhus.

Bukavu har en miljon invånare och Panzi- 
sjukhuset har ett vårdansvar för en befolkning 
på över 400 000 personer. Samtidigt kommer 
också långväga patienter till sjukhuset på grund 
av dess specialistkompetenser.

När vi når Urban Berg packar han och hus-
trun Marie återigen sina väskor för att åka till 
DR Kongo. Urban ska, utöver att undervisa 
studenter och fortbilda läkare, tillsammans 
med sin hustru också arbeta vidare med den 
fysiska utvecklingen av Panzisjukhuset. Allt 
inom ramen för samarbetet med Skandinaviska 
Läkarbanken. 

Marie Berg, som är barnmorska och pro-
fessor, är engagerad i arbetet med att utveckla 
förlossningsvården på Panzisjukhuset. Tillsam-
mans med Dr Denis Mukwege har hon skrivit 
en vetenskaplig artikel om den holistiska vård-
modell som utvecklats för kvinnor som utsatts 
för sexuellt våld. Utöver den medicinska vården 
med operationer för att reparera söndertrasade 
underliv, innefattas också psykologisk vård 
samt socioekonomisk och juridisk rehabilite-
ring.

– Det handlar om att etablera så kallade ”one 
stop center” där kvinnorna på ett och samma 
ställe får all hjälp de behöver för att komma 
igång och fungera i samhället igen. Den juri-
diska hjälpen är inte minst viktig eftersom den 
hjälper kvinnorna att sätta ord på det de utsatts 
för och också hålla förövarna ansvariga för sina 
handlingar.

Varför är det viktigt att Dr Denis Mukwege 
nu får del av Nobels fredspris?

– Det ökar uppmärksamheten om de bak-
omliggande orsakerna till det systematiska 
sexuella våldet men också landets oförmåga att 
hantera de rättsliga aspekterna av detta. I prak-
tiken råder strafflöshet. Det finns inget rättsvä-

sende värt namnet. De kvinnor och flickor som 
utsatts upplever inte att deras röster blir hörda. 
När Dr Denis Mukwege nu får Nobels fredspris 
är vår stora förhoppning att de bakomliggande 
orsakerna, läget i Kongo och kvinnornas situa-
tion uppmärksammas, och att detta sätter press 
på Kongos regering men också världssamfun-
det för att uppnå fred, säkerhet och rättvisa. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON  FOTO: PRIVAT

Urban Berg har under många år arbetat 
med att undervisa och fortbilda student-
er och läkare vid Panzisjukhuset i östra 
Kongo.

Även Erikshjälpens generalsekreterare Daniel 
Grahn har mött Denis Mukwege som nu alltså 
tilldelas Nobels fredspris.

”Att ha koppling 
till en nobel-
pristagare 
känns stort”
Gerd Pettersson, koordinator för Eriks-
hjälpens partnerorganisation Skandi-
naviska Läkarbanken, hur reagerade du 
på beskedet att Dr Denis Mukwege och 
Nadia Murad tilldelas Nobels Fredspris 
2018?
–Jag blev oerhört glad. Dr Mukwege är 
en mycket värdig pristagare. De insat-
ser han gjort och gör för kvinnor som 
drabbats av krig och våld är enorma. 
Hans mod att stå upp mot makthavarna 
i landet inger respekt. Murad känner jag 
inte till lika väl men även hon verkar vara 
väl värd priset. 

Vilket samarbete har Skandinaviska 
Läkarbanken och Dr Denis Mukwege vid 
Panzisjukhuset haft under åren? 
–Vårt samarbete med Panzisjukhuset och 
universitetet där började redan 2005 med 
att Urban Berg åkte dit på Läkarbankens 
uppdrag för att hjälpa till med under-
visning i ortopedi. De senaste nio åren 
har vi haft 26 uppdrag på Panzisjukhuset. 
Främst har det handlat om undervisning 
i ortopedi, barnkirurgi, avancerad kirurgi, 
handledarskap och hjälp vid tentamen 
av läkarkandidater. Vi har också haft 
medicintekniker på plats som hjälpt till 
med röntgenutrustningen vid sjukhuset. 
I många av rapporterna läser jag om 
den goda kontakt läkarna haft med Dr 
Mukwege. Redan 2013 skrev Urban i sin 
rapport att Dr Denis Mukwege skulle vara 
en värdig mottagare av Nobels fredspris. 
Personligen har jag bara haft kontakt 
med Dr Mukwege vid något enstaka 
tillfälle. 

Vad innebär Nobelpriset för Skandina-
viska Läkarbankens arbete? 
–Självklart berättar vi gärna om våra 
insatser på sjukhuset och samarbetet 
med Dr Mukwege. Att som organisation 
ha kopplingen till en nobelpristagare 
känns stort. Jag har skrivit och gratulerat 
och önskat Dr Denis Mukwege Guds 
välsignelse i hans fortsatta arbete.

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell 
organisation som utifrån kristen livssyn 
arbetar för att människor i låginkomst-
länder ska ha tillgång till hälso- och 
sjukvård. Skandinaviska Läkarbanken 
skickar ut läkare och specialistsjuk-
sköterskor främst till missionssjukhus. 
Läkarbanken arbetar integrerat med Er-
ikshjälpens internationella programav-
delning. Sjukvårdspersonal engageras 
för uppdrag på cirka sex veckor som 
volontärer. Ingen lön betalas ut men 
kostnader täcks. 
Samarbetssjukhusen ligger bland annat 
i DR Kongo, Nepal, Tanzania, Zambia, 
Kenya, Etiopien och Centralafrikanska 
Republiken. Föreningen Skandinaviska 
Läkarbanken har drygt 250 medlem-
mar. 
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Erikshjälpen förstärker 
insatsen för rohingyer
Nästan ett och ett halvt år har gått sedan den muslimska minoritetsgruppen rohingya fördrevs från 
Myanmar. I världens största flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh har livet på flykt blivit vardag. 
Erikshjälpen går nu in med ytterligare två insatser för att ge barn och familjer här en tryggare tillvaro.

En liten pojke åker pulka nerför en jordig 
backe, en annan försöker få vind i den egen-
gjorda draken. Som vilka andra barn som helst 
ser de en möjlighet till lek i det mesta – även 
om kulissen är ett lerigt flyktingläger i en 
höglänt terräng.

– De små barnen har det, utifrån sin lilla 
värld, ändå ganska bra här. Det de mår dåligt 
av är att se att föräldrarna inte mår bra eller 
när de blir sjuka i exempelvis diarré. Men de 
större barnen, tonåringarna, har det tuffare. 
Särskilt flickorna som hålls väldigt isolerade, 
säger Sara Bergqvist, Erikshjälpens program-
koordinator för Sydasien, som just besökt 
lägret för tredje gången.

– Det går inte att åka härifrån annat än ned-
tyngd. Men det som slog mig den här gången 
var ändå hur imponerad jag blev av vad alla 
vi humanitära aktörer kan åstadkomma. En 
miljon människor är på flykt och tillsammans 
med bangladeshiska myndigheter har vi fak-
tiskt sett till att de får mat, vatten och skydd i 
stor utsträckning, fortsätter hon.

Tillsammans med den lokala partnerorga-
nisationen Friendship har Erikshjälpen startat 
fyra skolor, borrat brunnar, byggt toaletter 
och duschar och skapat trygga mötesplatser 

där barn kan få leka i säkerhet. Nu går man in 
med ytterligare stöd för att restaurera andra 
brunnar i lägret som är undermåliga samt för 
att stärka upp familjernas bostäder inför den 
väntade cyklonperioden.

– Människor har tak över huvudet men det 
är verkligen den enklaste typen av byggnader, 
bara bambupinnar i marken med plast runt. 
Pinnarna ska bytas ut mot behandlad bambu 
så att det blir en stabilare konstruktion och 
även tak och väggar ska ses över.

Tillsammans med ytterligare en lokal 
partnerorganisation, CODEC, är också ett 
stort antitrafficking-projekt i startgroparna. 
CODEC har hittills identifierat sjutton fall av 
trafficking i lägret.

– Tillsammans ska vi driva fyra center där 
vi ska ha aktiviteter för unga tjejer och killar. 
Det är viktigt att tjejerna kommer ur sin isole-
ring och att ungdomarna lär sig hantera den 
situation de befinner sig i. Både flyktingarna 
och det omgivande samhället kommer få lära 
sig om människohandel och skapa en typ av 
grannsamverkan. 

Antitrafficking-projektet är planerat att 
vara i 18 månader, ett faktum som gjort det 
svårt att få det godkänt av de bangladeshiska 

myndigheterna. Man vill helt enkelt inte att 
flyktingarna ska vara kvar så länge.

– Det som är oundvikligt när man pratar 
med flyktingarna är vad de flytt ifrån – fruk-
tansvärda övergrepp och avrättningar. Ändå 
säger de att de längtar hem till Myanmar, ett 
Myanmar där de kan leva i frihet och utan 
tortyr. Men än så länge ser det mörkt ut, 
Myanmar har inte visat någon politisk vilja 
att låta flyktingarna komma hem, säger Sara 
Bergqvist. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: SARA BERGQVIST

Att barn på flykt får gå i skolan är viktigt, inte minst 
för att skapa en så normal vardag som möjligt för 
barnen. Erikshjälpen har tillsammans med Friendship 
startat fyra skolor i flyktinglägret och skapat trygga 
mötesplatser där barn kan leka i säkerhet.

Byggnaderna i lägret är av enklaste slag. Med 
stöd från Erikshjälpen ska konstruktionen stärkas 
för att hålla genom cyklonperioden. 

Vill du stötta Erikshjälpens arbete 

med att skapa trygghet för barn 

på flykt? Scanna QR-koden och 

swisha 50 kronor eller swisha valfri 

summa till 900 92 83, märk FLYKT.

SKYDDA FLYKTINGBARNEN
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en förekommer i alla län-
der i världen. Den är många 
gånger accepterad av gemene 

man, och ibland till och med 
av myndigheter. Det handlar om slag, spar-
kar, strypningar och ibland om användning 
av vapen som knivar eller gevär. Det handlar 
om sexuellt våld mot kvinnor och flickor.

I dagarna delas Nobels fredspris ut till Dr 
Denis Mukwege från Demokratiska Republi-
ken Kongo och Nadia Murad från Irak. Båda 
har öppnat världens ögon för extrema över-
grepp på flickor och kvinnor. I östra Kongo 
används sexuella övergrepp på kvinnor som 
ett vapen i kampen om de åtråvärda mine-
ralerna. Genom att systematiskt våldta och 
lemlästa kvinnor bryter man ner moralen 
hos sina fiender och trasar sönder den socia-
la sammanhållningen i lokalsamhället. I Irak 
och omgivande länder har IS tagit mängder 
av flickor och kvinnor som sexslavar som 

ett sätt att visa att endast de rättrogna enligt 
IS värderingar har ett fullt mänskligt värde. 
Båda dessa exempel visar på att sexuella 
övergrepp inte bara, och inte främst, handlar 
om sexuella behov utan om makt och för-
tryck.

Även om de situationer som Mukwege 
och Murad beskriver kan tyckas vara ex-
trema, så är sexuellt våld alltför vanligt 
förekommande. Statistiken visar att i Afrika 
råkar över 40  procent av alla kvinnor ut för 
ett övergrepp under sin livstid. Allra högst 

ligger just Kongo med över 60 procent. Men 
även i Europa ligger genomsnittet på när-
mare 30 procent. Och överallt i världen är 
det i de svagaste grupperna som man hittar 
de högsta siffrorna; exempelvis bland unga 
flickor, bland kvinnor med funktionsnedsätt-
ningar och bland etniska minoriteter.

Hur kan detta få pågå år efter år? Finns 
det en tyst acceptans för att detta är okej? 
Är det (vi) män som inte tycker att detta är 
viktigt att göra något åt? Och vad kan man 
göra? Som alltid när det gäller stora sam-
hällsproblem handlar det om att jobba med 
många saker samtidigt.
• Uppmärksamma problemet. Just av detta 
skäl är det så fantastiskt bra att den norska 
Nobelkommittén valde att ge fredspriset till 
Mukwege och Murad. Vi kan inte längre 
blunda för vad det är som händer.
• Stärka kvinnors och flickors egenmakt. 
Även om sexuellt våld förekommer överallt 
och i alla samhällsklasser, så är förekomsten 
högre i sammanhang och områden där 
kvinnor har liten självständighet; där man 
saknar utbildning, inte har egen inkomst, 
inte känner till sina rättigheter. Insatser för 
att ge flickor utbildning och kunskap om 
sina rättigheter är otroligt viktiga på många 
sätt, även när det gäller att förebygga sexu-
ellt våld.
• Stötta lokala system som agerar som 
vakthundar. På många håll i världen jobbar 
min egen organisation med att bygga upp 
lokala system för att försvara barns rättighe-

ter och att skydda dem mot olika former av 
övergrepp. Samma system tror jag är viktiga 
för att skydda kvinnor mot sexuellt våld. Att 
bygga upp en medvetenhet och solidaritet 
på lokalnivå för att upptäcka och förhindra 
övergrepp.
• Börja reflektera över mans- och kvinno-
roller. Vad är det som gör att en så stor an-
del av männen (verkligen inte alla, men ändå 
många) är beredda att begå övergrepp mot 
kvinnor? Finns det något i hur vi uppfostrar 
våra barn, eller vilka filmer och spel vi fyller 
oss med? Inga enkla frågor, men jag är över-
tygad om att mindre stereotypa könsroller 
skulle göra att det sexuella våldet minskar.

Det finns säkert många fler sätt att jobba 
mot denna tysta tortyr som ständigt pågår i 
vår närhet och långt borta. Låt årets freds-
pris bli en start till att ta tag i problemet på 
allvar. 

       Sexuella 
övergrepp 
handlar om 
makt och 
förtryck

Den tysta 
tortyren

D

PETER TOFTGÅRD
Ålder: 54
Bor: I Huskvarna.
Familj: Maka Karolina och tre 
vuxna barn; Anton, Agnes och 
Alma.
Gör: Är Internationell Program-
chef på Erikshjälpen.
Brinner för: En värld där omsorg 
och gemenskap är viktigare än makt och pengar.
Intressen: Motion i skog och mark, gärna med skidor 
under fötterna.
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Hennes styrka har gjort henne bäst i världen. Elit-
karriären är lagd på hyllan men världmästarambitionerna 
finns kvar. Målet är satt, siktet inställt: armbryterskan 
Heidi Andersson ska bli en planetskötare i världsklass. 
Och denna gång vill hon dela prispallen med oss alla.

"Jag har inte 
ångest, jag 
har hopp”

HEIDI ANDERSSON OM KAMPEN FÖR KLIMATET

Det börjar med ett personligt 
erkännande. Heidi Andersson 
har medverkat vid en hållbar-

hetsvecka för studenter i Göte-
borg, rutinerat sovit sig igenom nattågsresan 
till Umeå och sitter sedan två timmar tillbaka 
på bussen hem till Storuman. 

Jag? Jag har för första gången på evigheter 
cyklat mina två kilometer till jobbet. Nästan 
alla andra dagar tar jag bilen. Och jag skyller 
på barnen. På att de ska lämnas och hämtas. 
På att jag ibland behöver handla några liter 

mjölk på hemvägen. Och på att det blir så job-
bigt då, att ta omvägen med cykel. På att det 
dessutom är ganska backigt där jag bor. Och 
för att inte tala om tiden det tar. Jag skyller på 
allt detta – och låtsas att jag kommer undan. 
Men gör jag det? 

– Det beror ju på omständigheterna. Vad har 
du för bil? Kan du tanka den med biobränsle 
även om den är fossildriven? Hur gamla är bar-
nen? Skulle de klara och till och med tycka att 
det var roligt att cykla själva? Skulle det kanske 
vara värt att transporten hem från jobbet fick 
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"Jag har inte 
ångest, jag 
har hopp”

KORT OM HEIDI
Ålder: 37 år.
Familj: Gift med Björn Ferry, olympisk 
mästare i skidskytte, sonen Dante, 
7 år. 
Bor: Just nu i radhus i Storuman, 
framöver i ekohus.
Gör: Skogsägare, bloggare, entrepre-
nör. Driver projektet #Fossilfri2025 
tillsammans med maken Björn. Har 
ett samarbete med Erikshjälpens 
webshop secondhand.se.
Intressen: Armbrytning och hållbar-
hetsfrågor.
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ta lite längre tid, så att du istället för att tokstressa hem för 
att sedan hinna iväg till spinningpasset på kvällen, redan 
har klarat av cyklingen när ni väl kommer hem? Mycket 
handlar om sådana här saker; hur vi ser på våra invanda 
beteenden och att vi lätt hamnar i samma mönster, säger 
Heidi Andersson.

Ganska snällt ändå. Min egen dom faller betydligt hår-
dare. Men är det något som inte ligger för Heidi Anders-
son så är det att tala om för andra hur de ska leva. Hon 
tror inte på pekpinnar. Hon tror på att visa vägen med 
egen handlingskraft. 

– Handlingskraft, det är mitt favoritord! Vill man föränd-
ra världen ska man börja med sig själv, att man själv för-
söker vara den förändringen man vill se. Jag menar Björn... 
när vi var aktiva inom våra idrotter och båda reste mycket 
träffades vi ofta i Stockholm. Jag tog alltid tåget dit och han 
kom alltid med flyg. Men jag kommenterade det aldrig, 
utan bara fortsatte att göra mitt på mitt sätt. Och så nu står 
han här bredvid mig och delar mitt klimatengagemang, 
utan att jag har sagt ett ord. Det är rätt häftigt!

Helt annat var det under produktionen av 
dokumentär-tv-serien Storuman forever, och kanske var 
det därför det blev det mest utmanande, och utmattande, 
Heidi Andersson någonsin gjort. Helt plötsligt stod hon 
och Björn inför uppdraget att inte bara få med sig hela 
sin hemkommun Storuman, en av de värsta i Sverige när 
det gäller utsläpp av växthusgaser, utan framför allt sina 
lagkamrater bestående av bland annat pappa Kent och 
farbröderna Lars och Leif, på att ställa om till en hållbar 
livsstil. Att syna deras klimatavtryck och tydligt trycka på 
för förändring. 

Tre intensiva inspelningsmånader klipptes ner till fem 
timslånga SVT-avsnitt som framför allt sätter fingret på det 
stora hotet – mot klimathotet: vår egen bekvämlighet. Att 

behöva göra avkall på det vi vant oss vid att kalla livskva-
litet, oavsett om det handlar om att ta bilen fast att vi har 
cykelavstånd eller om att ständigt konsumera mera. Som 
fabror Lars formulerar det i första avsnittet: ”Varför ska jag 
göra någonting när jag har det så bra?” 

– Ingen vill ju ge upp det de älskar men det handlar om 
att hitta lösningar som gör att det kan bli en ”win win”. 
Jag har aldrig känt att det har varit en uppoffring, men 
däremot en utmaning. Björn och jag brukar prata om 
fördelarna med det här livet. Vi har mer tid, mer tid för 
att läsa, mer tid för att umgås. Bara en sådan sak som att 
hålla möten över Skype istället för att åka iväg långt frigör 
väldigt mycket tid, säger Heidi Andersson.

Vi backar bandet till december 2015. Världens ledare 
har just slutit upp kring Parisavtalet, ett nytt klimatavtal 
som innebär att den globala temperaturökningen ska 
hållas under två grader senast år 2020. 

Bara månaderna innan har det äkta paret Heidi Anders-
son och Björn Ferry lagt sina respektive elitidrottskarriärer 
på hyllan och hungrigt söker de nu nya utmaningar att ta 
sig an. För Heidi har det alltid varit självklart att hållbarhet 
ska få det stora fokuset den dagen hon slutar med arm-
brytning, men frågan är nu på vilket sätt? 

– En dag säger Björn till mig: ”Vi borde ha ett tydligt 
mål. Vi borde vara fossilfria om tio år.” Så då bestämde vi 
det, där och då. Utan att veta vad vi skulle göra och hur vi 
skulle göra det. 

Att bli fossilfria innebär att de ska utesluta olja, kol och 
fossilgas ur sina liv för att minska sina egna klimatavtryck. 
Och precis som i armbrytning, blev deras första steg att 
göra en invägning. Att gå igenom hela sitt liv för att se hur 
stora koldoixidutsläpp de står för. 

Genomsnittsmänniskan i världen släpper ut sex ton 
koldioxid per år, genomsnittssvensken släpper ut åtta ton. 
För att nå målet om en global uppvärmning på under två 
grader måste varje människa ner till under ett ton. 

– Vi utgick från 2014, då vi båda var aktiva inom våra 
idrotter och reste mycket. Jag låg på drygt 15 ton.

Blev du chockad? 
– Ja, det blev jag. För även om jag alltid varit 
intresserad av och engagerad i hållbarhets-
frågor, och till exempel inte flugit inrikes 
sedan 2009, så var det tydligt att mitt sätt 
att leva var långtifrån hållbart.

Den absolut största delen, 77 procent, 
av utsläppen var knutna till transporterna. 

Och så ser det ut för de allra flesta, säger Hei-
di. Hennes och Björns första steg blev därför att 

se över just dem. De investerade i en elbil, trots att 
närmsta laddstation då låg 25 mil bort, och köpte också 
en elcykel med lastfunktion och dubbdäck som gör den 
användbar året om.

De är självförsörjande på potatis och viltkött och försö-
ker i övrigt äta vegetariskt och så klimatsmart som möjligt. 
Konsumtionshetsen har ingen av dem någonsin varit en 
del av – men när de handlar tänker de numer alltid second 
hand i första hand.

– Vår son Dante och jag är riktiga second hand-proffs 
och Björn har fått lära sig av oss. 

Med insatser som dessa har familjen på tre år lyckats 
sänka sina koldioxidsutsläpp med 86 procent. Av den 
anledningen svarar Heidi ett bestämt nej på frågan – om 

Vill man 
förändra världen 

ska man börja 
med sig själv 

Heidi Andersson började med arm-
brytning som elvaåring. Elva VM-guld 
blev det också innan karriären lades 
på hyllan.
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hon har klimatångest. 
– För att kurvan med den globala uppvärmningen ska 
plana ut till 2020, behöver alla i världen sänka sina utsläpp 
med sju procent per år. Och eftersom vi har lyckats sänka 
våra utsläpp med 86 procent på tre år och fortfarande lever 
ett fullgott liv, till och med ett bättre liv, vet jag ju att det 
är möjligt! Att det går att göra mycket med små insatser. 
Det ger mig hopp. Och hopp ger inte ångest. 

Vi backar bandet igen. Till sent 80-tal och tidigt 90-tal; 
till den lilla byn Ensamheten en mil nordväst om Storu-
man i Västerbottens inland och till köksbordssamtalen 
med farfar Tore. Det är här grunden till Heidis engage-
mang för frågor kring miljö, hållbarhet och socialt ansvar 
läggs. 

– Min farfar var min stora förebild. Han var nog väldigt 
mycket före sin tid, vi pratade om cirklar och cykler, hur 
världen är uppbyggd och vikten av ansvar. Politik, miljö 
och skogsbruk. Jag beundrade honom och imponerades 
av honom, att han var en sådan som verkligen satt och 
diskuterade vid köksbordet och att jag som litet barn fick 
vara med. Men att det heller inte slutade med det utan att 
han också kavlade upp ärmarna och gjorde vad han kunde 
för att påverka. 

Han var handlingskraftig? 
– Ja, verkligen! 

På denna grund börjar Heidi som elvaåring drömma om 
att bli planetskötare, även om hon kanske inte formulerar 
sig exakt så just då, och hon bestämmer sig för att hon en 
gång ska bygga ett ekohus.

Elva år gammal börjar hon också träna armbrytning. 
Pappa Kent och farbröderna ska testa på sporten och 
Heidi och hennes kusiner får följa med. Lika mycket är det 
gemenskapen och att bli insläppt i de vuxnas värld som 
lockar men väldigt tidigt formulerar Heidi även sitt första 
sportsliga mål: hon ska vinna en match. 

– Det tog tre år. Som sextonåring vann jag mitt första 
svenska mästerskap och då förstod jag att det fanns poten-
tial. Men det var en chock när jag vann mitt första VM, det 
var jag inte alls beredd på. 

– Nötandet var nog min främsta styrka. Att jag kunde 
hålla i, att jag aldrig gav upp. Sporten är så häftig; det är så 
mycket adrenalin, så mycket svett, så mycket känslor, så 
mycket spänning. Det är kombinationen av ett 20-meters- 
lopp och en brottningsmatch: du måste vara reaktions-
snabb, du måste vara uthållig, du måste vara stark och du 
måste vara mentalt fokuserad.

Elva VM-guld blev det totalt innan karriären lades på 
hyllan. Uthålligheten, styrkan och det mentala fokuset har 
hon behållit – och hon känner sig lika laddad inför match-
en mot klimathotet som inför vilken armbrytarmatch som 
helst. 

Och i april passeras ytterligare en milstolpe på vägen 
mot ett fossilfritt liv: då beräknas det ekohus som just nu 
byggs på Björns föräldramarker vara färdigt. Eftersom det 

ligger i andra änden av kommunen får inflytt ske först 
2025, när Dante gått ut grundskolan. Då minskar inte bara 
familjens klimatavtryck, då går också den nästan 30 år 
gamla drömmen i uppfyllelse.

– När man bygger ett ekohus handlar det om att utgå 
från platsen och dess förutsättningar och förstås att bygga 
med hållbara material. Vårt hus byggs av trä, fasaden är 
huggd och sågad i Ensamheten av mig och pappa, det 
känns fint. Väggar och tak isoleras med träull och på mark-
plan isolerar vi med cellglasskivor, tillverkade av glas som 
inte går att återvinna till nya produkter. Vi hade tänkt ha 
solpaneler på taket men det är en backe i vägen som gör 
att solen inte skulle nå fram, så vi har fått sätta solpaneler-
na på ett plank på Björns föräldrars tomt istället. 

Förutom att färdigställa ekohuset ligger Heidis fokus nu 
på att se över pensionssparandet. 

– Att granska vad våra pengar gör och om vi missat, se 
till att de placeras om i hållbara investeringar och fonder.

De flesta skulle kanske känna att det räckte med mål 
här. Men inte Heidi Andersson. Hon har minst ett till: att 
bli världens äldsta armbrytare som tävlar. Rekordet inne-
has i dag av en 83—årig brasilianare. 

Det är 46 år kvar tills du har möjlighet att slå det 
rekordet. Då är det år 2064. Har vi en välskött planet 
då?
– Jag vill tro att vi har det. Men jag tror också att vi kom-
mer att ha varit igenom en hel del sorg och bedrövelse. 
För världen är klimatförändrad och den kommer att bli 
ännu mer klimatförändrad. Men jag har en stor tilltro till 
människor. Visst krävs det mer kunskap för att den breda 
massan ska agera, men när vi nu har Parisavtalet så är det 
egentligen så givet att följa det. Det är lite som vårt allas 
VM. Och vill vi vinna så är det bara att börja träna. 

    

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  

        Jag har stor 
tilltro till människor

Heidis 
smarta 
klimattips
1. Gör en 
invägning
På klimatkontot.se 
kan du väga in dig för 
att se var din största 
klimatpåverkan är. 

2. Fokusera på 
din högsta stapel
Fokusera på din högsta 
stapel, som mest troligt 
är transporter. Åk mer 
tåg, buss eller cykla. 
Ska du byta bil? Kanske 
kan du hyra eller låna 
vid behov istället för 
att köpa en ny? Väj 
fossilfritt!

3. Dra ner på 
konsumtionen
Låna, hyr eller bara 
titta ordentligt långt 
in i garderoben innan 
ett nyköp. Om du 
behöver köpa något, 
välj second hand så att 
prylarna används varv 
på varv.

Heidi, Björn och Dante 
vill vara en familj som 
lämnar så små klimat-
mässiga fotavtryck 
som möjligt. 

FOTO: ANDREAS 
JOHANSSON
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Nu ser livet ljusare ut 
för Kinga

För Kinga, 10, och hans syskon var starten 
i livet omtumlande. Mamman gick bort i 
sjukdom och pappan kom snart i klammeri 
med rättvisan och var frihetsberövad under 
perioder när barnen var mindre.

När tidningen första gången mötte Kinga 
och hans syskon bodde de på ett center som 
Erikshjälpens arbetade tillsammans med. När 
han kom dit var Kinga så svag att persona-
len var osäker på om de skulle klara livet på 
honom. Men Kinga fick god omvårdnad, blev 
starkare och har sedan dess tillsammans med 
sina syskon återintegrerats i samhället och i 
sin familj.

– Nu är livet okej, berättar Kinga vars pap-
pa nu kommit på fötter igen, jobbar och gör 
rätt för sig. Familjen har kunnat återförenas 
och fungerar, både vad skola, jobb och fritid 
beträffar.

– En vanlig dag går jag upp klockan fem. En 
timma senare är jag i skolan och läser fram 
till klockan fem på eftermiddagen. Matte 
gillar jag bra. Engelska tycker jag inte lika 
mycket om, berättar Kinga som gärna spelar 
fotboll på helger och lediga stunder. Helst är 
han back.

I Kingas klass går 53 elever. När han 
funderar på framtiden tänker Kinga att han 
gärna skulle jobba med datorer och IT. Nå-
gon dator har han inte tillgång till än, men en 
kompis har en dator så där får han prova på 
det ibland.

– En bil drömmer jag också om att ha när 
jag blir stor. Det vore kul att kunna köra runt 
lite grand, säger Kinga. Hans och syskonens 
framtid ser i dag väsentligt ljusare ut. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON  FOTO: ANNA HÅLLAMS

 

Många känner kanske igen honom. Kinga i Kenya som redan 2010 fanns med i 
Erikshjälpens tidning. Nu har vi träffat honom och hans syskon igen och vi kan 
konstatera att livet vänt för den nu återförenade familjen.

Kinga, i ljus skjorta, tillsammans med sys-
konen Alice, 11, Mutua 15 år, Kelvin 13 år 
och Irene 14 år. Irene vill gärna bli läkare, 
Mutia affärsman och Kelvin chaufför.
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Klimatkrisen drabbar barnen värst.

Skänk en hållbar julgåva 
från ert företag!

Skänk er gåva enkelt via 
webben, eller kontakta oss 
så hjälper vi er. 

Daniel Måledal
Insamlingskoordinator Företag 
070-799 73 21
daniel.maledal@erikshjalpen.se

Ni som ger 10 000 kronor eller 
mer får ett fint sociala medier-
kit och mejlbanner. 

.se/foretag

Det livsviktiga lärandet börjar här 

Upplevelsen tar en stund att smälta. Den att 
för första gången se sin egen by bre ut sig 
långt där nedanför. Att se sin egen värld ur 
ett helt nytt perspektiv. Att blicka ända bort 
mot horisonten. Så nära den egna verklighe-
ten, men ändå milsvitt därifrån. Utsiktsplats 
för dagen är det högt liggande slottet i Siria 
i västra Rumänien. Mycket klättrande, upp-
täckande – och många skratt. 

– Jag älskar Creative Club. Och jag älskar 
när vi åker iväg på utflykter!

Det säger Darius, en pojke i nedre tonåren 
som deltar i Erikshjälpens partnerorgani-
sation Networks verksamhet för barn som 
lever i utanförskap i Siria. 

– Här får jag upptäcka mina talanger och 
gåvor. Jag har upptäckt att jag är bra på 
musik och teater. Jag spelar också fotboll 
och älskar att få känna mig som en del av 

ett lag. Vi lär oss mycket om att samarbeta, 
att inte förolämpa eller bråka med varandra, 
säger Darius.

Det är vid sidan av läxhjälpsverksam-
heten, där barnen efter skoltid får hjälp med 
skolarbetet, som Networks också ordnar det 
som kallas Creative Club. En verksamhet 
som tar avstamp i tanken om att utbildning 
handlar om mer än att lära sig läsa och 
skriva. 

Om att lära sig ställa frågor – och lyssna 
på svaren. Om att lära känna sig själv – och 
andra. Om att förstå sin egen värld – genom 
att vara nyfiken på sin omvärld.

– Vi lär oss allt möjligt här. Jag tycker 
om den jag är när jag är här. Vi har roligt 
tillsammans och lär oss att umgås utan att 
bråka, berättar ett av barnen. 

– Jag har insett att jag är duktig på att rita 

och måla. Här mår jag väldigt bra, säger ett 
annat.

Darius, som egentligen heter något annat, 
har ett tufft liv bakom sig. Sedan morfadern 
gick bort för något år sedan bor han enbart 
med sin mormor. Han går fortfarande i sko-
lan, i sjunde klass, men pressen finns där på 
honom att börja arbeta och tjäna pengar för 
att kunna bidra med försörjningen. Genom 
Networks får han fortsätta vara det barn han 
fortfarande är. 

Han stöttas i att gå klart grundskolan och 
med sin tydliga framtidsvision om att däref-
ter utbilda sig till motormekaniker, får han 
vara en förebild inte bara för sig själv utan 
också för andra barn och unga i Siria. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN

FOTO: PREDA VISAN/NETWORKS

Att lära sig läsa och skriva är viktigt, men minst lika viktigt är det att skapa en glädje inför själva 
lärandet. Att stimulera tankar, uppmuntra frågor och upptäcka världen runt omkring sig. Just 
det får barnen som deltar i Creative Club i Rumänien göra. 

Det är lättare att förstå sin egen värld om man är nyfiken på sin omvärld.

På Creative Club får barnen redskap att förstå 
sin egen värld – genom att upptäcka sin 
omvärld.
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Namn  .............................................................................................................................................

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

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

Kryssa och vinn!

Visst tar det lite tid och visst är det lite klurigt men det kan 
det verkligen vara värt. Klarar du av att lösa hela krysset 
korrekt har du chansen att vinna Ida Hultbergs bok Baka 
med andakt. Läs också intervjun med Ida på sidan 25.
Vi vill ha din krysslösning senast den 31 januari 2019. 
Märk med bildkryss 4 och sänd till Erikshjälpen, 
Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn eller lämna 
din lösning på ordflätan på erikshjalpen.se/tavling. 
Tre vinnare får varsin bok.

BILDKRYSS 4.2018
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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  
förändringen. Det gäller även barnen.  

• Vi har samarbetspartners och ett  
hundratal projekt igång i 18 länder.

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

 
Erik som i Erikshjälpen. Erik Nilsson 
var en småländsk pojke från Ruda som 
föddes 1929. Han hade blödarsjuka 
och tillbringade mycket tid på sjukhus. 
Men i stället för att tycka synd om sig 
själv började han sända hälsningar och 
presenter för att uppmuntra 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 2018
Grattis! Jonas Helgessons bok Det är i alla 
fall tur att vi inte är döda går till vinnarna:

Ing-Britt Widén, Gränna
Karin Forsberg, Höör
Ulf Persson, Kinna
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Bak med god 
eftersmak 

20-åriga Ida Hultberg, från Furusjö utan-
för Jönköping, har alltid älskat att baka 
och drömt om att någon gång få göra en 
receptbok. När hon i fjol gick sista året på 
gymnasiet och skulle välja gymnasiearbete 
bestämde hon sig för att göra verklighet av 
drömmen. Men vanliga receptböcker finns 
det gott om, Ida ville göra något mer. 

– Jag kom på att jag skulle ha en andakt till 
varje recept och frågade olika personer i min 
närhet om de skulle vilja bidra med varsin. 
Tanken är att de ska inbjuda till en stunds 
paus, att man kanske sätter sig ner och läser 
medan kakan står i ugnen eller under tiden 
man sitter ner och fikar, säger Ida. 

Recepten, 15 till antalet, är en samling av 
hennes egna favoriter. Under framtagandet 
av boken har hon provbakat alla kakor minst 
en gång, dragit ifrån och lagt till i recepten – 
och fotat de smarriga resultaten. 

– Jag älskar de lyxiga arraksrutorna och 
konditorirutorna. De är riktigt goda!

Böckerna har hittills tryckts och sålts i 200 
exemplar. En tredje tryckning är inlämnad till 
tryckeri, eftersom efterfrågan fortsatt. 

Det innebär också att 8 000 kronor kom-
mit in till Erikshjälpens arbete för flickors rätt 
till utbildning i Kenya. Ida har nämligen valt 
att skänka överskottet dit. 

– Jag har länge känt att det skulle vara 
roligt att kunna skänka en större summa 
pengar till arbete för människor som inte har 
det så bra som jag har. Eftersom jag har hört 
mycket om Erikshjälpen under hela min upp-
växt och också själv är Ung Fadder, kändes 
det självklart att pengarna skulle gå just dit. 
Och när jag letade bland olika projekt på 
hemsidan fastnade jag direkt för flickors rätt 
till utbildning. Det är verkligen så viktigt att 
alla barn ska få en chans att gå i skolan. 

Boken Baka med andakt kostar 150 kro-
nor, varav cirka 40 kronor går till Eriks- 
hjälpen. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: IDA HULTBERG, PRIVAT

Den gör gott för smaklökarna, för själen – och för 
flickor i Kenya. Ida Hultbergs receptbok Baka med 
andakt smakar gott tre gånger om.

KORT OM 
ERIKSHJÄLPEN

After Eight-snittar 
cirka 25 stycken
Ur boken Baka med andakt 

Chokladsnittar är en klassiker. Med inslag 
av After Eight får de dessutom en lagom 
julig – och härligt seg – touch.

150 gram smör
3 ¾ dl vetemjöl
1 ½ dl socker
3 msk kakao
3 msk ljus sirap
2 tsk vaniljsocker
1 ½ tsk bakpulver
16 After Eight-plattor

Sätt ugnen på 175 grader.
Klä en plåt med bakplåtspapper.
Skär alla After Eight-plattor i tre delar.
Nyp ihop alla andra ingredienser till en 
deg. Rulla degen i tre längder och lägg 
dem på plåten.
Ta After Eight-bitarna två och två och  
tryck ner (med långsidan nedåt) i 
längderna.
Nyp sedan ihop degen något runt om.
Grädda längderna mitt i ugnen i cirka 15 
minuter.
Låt svalna en aning innan du skär dem till 
snittar.

NATURKALENDER 2019
Naturfotograf Reine Jonssons älskade bilder 
med bibeltext för varje månad.
Pris: 100 kr (inklusive frakt) varav 40 kr går till 
Erikshjälpen.
Lägg din beställning på erikshjalpen.se/web-
shop eller genom inbetalning till 90 09 28-3.
Märk betalningen ”Naturkalendern” samt 
önskat antal. Du kan också beställa direkt på 
Erikshjälpen på telefon 0383-46 74 50.

Köp boken 
Baka med andakt 

på erikshjalpen.se/
webshop
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SECOND HAND

Ge bort en hållbar jul
Låt alla ta med sig begagnade presenter till julklappsleken eller varför 
inte göra julfint med sådant som finns i naturen istället för att köpa 
massproducerade saker i plast. Erikshjälpen Second Hand vill upp-
muntra till hållbara val inför julen, för klimatets skull. Till exempel att 
köpa minst en julklapp second hand och på så vis ge bort en mer håll-
bar jul. Inspirera och inspireras av andra som gör samma resa som du, i 
samtal och i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

FOTO: ANNA HÅLLAMS
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SECOND HAND

Huvudkontor: Datorgatan 4, Huskvarna
Tel. 036-330 09 20
secondhand@erikshjalpen.se

Du kan hitta din närmaste butik via eriks-
hjalpen.se/secondhand. På secondhand.se 
kan du handla var du än befinner dig.

Välkommen
TILL ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND

Välbesökta intervjuer 
i Erikshjälpens soffa

Succéauktion för 
Världens Barn 
Intresset var stort när Erikshjälpen 
Second Hand i Lund arrangerade en 
auktion till förmån för Världens Barn. 
170 noga utvalda varor ropades ut av 
Auktionssommar-vinnarna Johan och 
Håkan Holgersson.

– När vi fick frågan om vi kunde tänka oss 
att vara auktionister till förmån för Världens 
Barn var det självklart att ställa upp! Resul-
tatet av auktionen blev 62 000 kronor, vilket 
känns fantastiskt, säger Johan Holgersson.

Tillsammans med sin pappa Håkan 
Holgersson vann Johan Holgersson SVT:s 
tävlingsprogram Auktionssommar tidigare i 
år. Johan är också volontär på Erikshjälpen 
Second Hand i Lund, där han hjälper 
till med värdering av varor.

Inför auktionen, som hölls i 
Lunds pingstkyrka lördagen 
den 6 oktober, hade Johan 
från Erikshjälpen-butikerna 
Lund City, Lund Öresunds-
vägen och Genarp valt ut 170 
godbitar som skulle ropas ut. 
Allt från märkesklockor och 
klädesplagg till keramik, lampor 
och möbler. Bland auktionens finaste 
objekt fanns danska teakstolar med flätad 
sits, designade av Arne Hovmand Olsen.

Det var många som ville göra auktions-

fynd och samtidigt bidra 
till en bättre värld. Auk-

tionen var mycket välbesökt 
och stämningen god. När alla 

170 objekt hade gått under klubban kunde 
62 000 kronor skänkas till Världens Barn- 

insamlingen. Samma lördag gick också dags-
kassorna från Erikshjälpen Second Hands 
butiker runt om i Sverige till Världens Barn, 
sammanlagt nästan 3,2 miljoner kronor. 
TEXT: SOFIA DENZLER

FOTO: STEFAN CASSPE, SÖREN KARLSSON

62 000 kronor ropade Auktionssommar-
vinnarna Johan och Håkan Holgersson in till 
Världens Barn när Erikshjälpen Second Hand i 
Lund ordnade en Världens Barn-auktion.

Vid årets Bokmässa i Göteborg inredde Eriks-
hjälpen Second Hand en av mässans scener, 
Mat- och livsstilscenen. I en vardagsrumsmiljö 
med härliga rostfärger, en sammetssoffa och 
ljuvligt blommiga fåtöljer intervjuades profiler 
som Clara Henry, Alexandra Charles, Leif Man-
nerström och Stina Wollter.

Med scenen ville Erikshjälpen inspirera 
mässbesökarna att inreda hållbart, snyggt och 
lätt med second hand. På scenen fanns in-
redningsdetaljer som Höganäskrus, tekannor 
och ”svävande bokhyllor” gjorda av vackra, 
skinninbundna böcker.

Mässbesökarna fick Second Hand-magastin 
att kika i när de väntade på nästa händelse 
från scenen och gav positiva kommentarer 
både om scenen och second hand-inredning.
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Köp fler
julklappar
till barnen 
i år! 
Världen behöver inte fler nya prylar, men barnen behöver 
en bättre värld. På erikshjalpen.se/jul finns hållbara gåvor 
som gör skillnad. Välkommen in – och god jul!


