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Jonas Helgesson: Jag är hellre älskad än normal
Tillbaka på gatan för att hjälpa
Erik Tilling på turné för barnen 

Tänk tyg och skippa plastensid 26

När gratis skola kostar skjortan
TEMA: FRI SKOLGÅNG

RAKT PÅ SAK: TOBIAS ALFVÉN OM DEN ONÖDIGA DÖDEN  |  DANIEL GRAHN: DEN LIVSVIKTIGA EKVATIONEN

En förändrad värld där barns drömmar får liv | NR 3 2018
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Innehåll 3.2018
BURKINA FASO: Flavien återvände till 
gatan för att hjälpa.

RAKT PÅ SAK: Tobias Alfvén om att nå 
målen för global barnhälsa och rädda liv.

13
17

18
22
246

F
O

T
O

: 
Å

S
A

 D
A

H
L
G

R
E

N

TEMA: FRI SKOLGÅNG

Inspiration

NYFIKEN PÅ: Jonas Helgesson om  
konsten att leva i det halvfärdiga.

ERIK TILLING drar ut på lågmäld turné 
för barnen.

KRYSSA OCH VINN:  Nu har du chansen 
att vinna Jonas Helgessons senaste bok.

Gör som Tuva Lund-
borg - tänk tyg och 
skippa plasten!
Se hur på sidan 26. 

REGIONKONTORET HAR ORDET

Det heter att alla barn har rätt till gratis grundskola. Verkligheten är dock på 
många håll en helt annan. Lärare som vill ha extra betalt för läxuppgifter, 
dyr utrustning som gör skolgång omöjlig, överfulla klassrum. För många 
barn kostar gratis skolgång skjortan. Vi tittar närmare på varför. 
Läs mer på temasidorna 6-12. 
    

Längtan efter kunskap
Fatimata, du har mött barn, föräldrar, 
lärare och myndighetspersoner inför 
reportaget om gratis skolgång i det här 
numret. Vad berörde dig mest?
– Jag slogs verkligen av hur djup barnens 
längtan efter kunskap är. Deras önskan att 
skapa sig en bättre framtid är lika stor som 
hindren som de möter under sin väg dit. 
Och de är beredda att ta stora risker för 
att göra det möjligt för sig själva att få gå i 
skolan.
 
Vilka är de största hindren för barns rätt 
till utbildning ur ett västafrikanskt per-
spektiv?
– Benin, Burkina Faso och Mali har en rad 
gemensamma hinder, där det allra största 
är bristen på klassrum och lärare. Till det 
kommer utmaningen att behålla barnen i 
skolan, inte minst flickor, där ekonomiska 

svårigheter, barnäktenskap och barnarbete är 
tydliga risker.
 
Vilka utmaningar möter du i ditt dagliga 
arbete för barns rätt till utbildning?
– Den största utmaningen är att övervinna 
min egen frustration över det faktum att 
miljontals barn fortfarande inte går i skolan 
och att samtidigt tro på att en förändring är 
möjlig.
 
Känner du hopp för de västafrikanska 
barnen och deras rätt till utbildning?
– Ja, det finns hopp! Fler och fler föräldrar 
förstår vikten av att låta sina barn gå i sko-
lan. Även om det fortfarande kan finnas ett 
visst motstånd, inte minst mot flickors rätt 
till utbildning, ser vi att det görs stora an-
strängningar på flera håll för att fler barn ska 
få sin längtan efter kunskap uppfylld.

Fatimata Nabias Ouédraogo är lokalt 
ansvarig för Erikshjälpens arbete i Västafrika.
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Barn + Skola = Hopp
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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.  

Vi lever i en turbulent tid. Före valet talade en 
svensk politiker om en mörk historisk epok. Och 
det är säkert många som håller med. Internatio-
nella spänningar har de senaste åren ökat. Klimat-
hoten tilltar. Polariseringen mellan olika ideologier 
har blivit större och allt fler länder rustar åter för 
krig. Människor känner osäkerhet och oro.

På andra håll finns samtidigt en tydlig utveck-
lingsoptimism som märks i kölvattnet av Hans 
Roslings forskning. Barnadödligheten minskar. 
Medellivslängden ökar. De absolut fattigaste blir 
färre och allt fler kan äta sig mätta. Världen är 
bättre än någonsin, påstår man. 

Hur ska dessa motstridiga bilder tolkas? Vem har 
egentligen rätt? Kanske ligger sanningen mitt 
emellan. Eller är det helt enkelt så att båda per-
spektiven är rätt? Världen blir bättre och sämre 
samtidigt. Beroende från vilket håll man tittar.

Detta är analyser och omvärldsspaningar som 
världens regeringar måste hantera, men också 
Erikshjälpen som en barnrättsorganisation. Även 
vi märker att flera grupper får det bättre, en global 
medelklass växer fram. Men de som inte hänger 
med ser bara hur gapen ökar och hur livet ter sig 
tröstlöst orättvist. Det är för dessa som Erikshjäl-
pen har sin främsta uppgift. Alla är lika värda och 
har rätt till utveckling och framtidstro.

Det finns dock en sanning som växer sig starkare 
över hela vår värld. En röd tråd på alla kontinen-
ter, i alla länder, i allt vad Erikshjälpen gör. Och 
det är att barns skolgång är av högsta prioritet.
Vi märker detta i de libanesiska flyktinglägren 
där människor lämnat krig och elände bakom sig. 
Främsta skälet till flykt, enligt föräldrarna själva, är 
att barnen förlorar viktiga skolår i krigets Syrien. 
Samma sak på den kenyanska landsbygden där 
massajkvinnor våndas över torkan som tvingar 
dem på vandring efter bete för djuren och där 
barnen missar livsviktig utbildning. 

Jag har just kommit tillbaka efter en resa i Bang-
ladesh där ett tv-team från Sveriges Television 
dokumenterade vår partner, Friendship, och arbe-
tet vi gör tillsammans. Bangladesh har drygt 160 
miljoner invånare och befolkningen prövas hårt av 
klimatförändringar. Monsunregn och översväm-
ningar kommer allt oftare och häftigare, skördar 
förstörs, hus och djur dras med i floden och 
framtidsutsikterna kan tyckas dystra. Ändå är det 
barnens skolgång som engagerar folket mest. Den 

ständiga frågan jag fick av föräldrar och byäldste 
handlade om hur fler barn kan få gå i skolan, och 
hur vi kan lägga till flera årskurser för dem som 
redan går. 

Man kan undra hur detta kommer sig? Svaret be-
skrivs bäst i enkel ekvation: Barn + Skola = Hopp.
När föräldrar ser sina barn i skolan då kan de tro 
på framtiden, då finns det hopp för en ny morgon-
dag. Samma sak gäller kommuner och stater. Barn 
i skolan är inte en kostnad utan en investering. 
Därför är fri grundskola inte bara en av barnkon-
ventionens rättigheter, vilken som helst. Fri skola 
är ryggraden för hela vår världs utveckling. 

Med denna bakgrund hoppas jag att du ska läsa 
vårt stora viktiga reportage som våra medarbetare 
har gjort. 

Och när du ger din gåva till Erikshjälpen hoppas 
jag innerligt att du ska tänka generöst, att du ska 
tänka Barn + Skola = Hopp! 

Tack för att du är med och bidrar till en förändrad 
värld där barns drömmar får liv! 

LEDARE

Missa inte
Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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      Barnens 
skolgång är 
högsta prioritet

Den 3 och 4 oktober är det 
dags att bänka sig i tv-
soffan. Då berättar SVT:s 
program Go’kväll nämligen 
om Erikshjälpens och Friend-
ships arbete i Bangladesh. 
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UTBLICK

På väg hem

4

Till fots, på moped eller oversized cykel. I Myanmar är sätten 
att ta sig hem från skolan många. De flesta barn i den här byn 
promenerar. Många bor nära skolan, en del har drygt två kilo-
meters promenad framför sig när skoldagen är slut.

FOTO: JOSEFINE ANTONSSON
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I KORTHET

Missa inte porträttet av Jonas Helgesson på sidan 20.

Hon är kvinna mellan 65 och 79 år. 
Hon är högutbildad och hon röstar 
vänster. Så ser den genomsnittliga 
person ut som i högst utsträckning 
skänker till ideella organisationer. Allra 
lägst stöd har ideella sektorn av yngre 
män som röstar på SD. De har också 
allra lägst förtroende för att insamlade 
medel når fram och gör nytta. Allt 
enligt rapporten Tillit och fördom – 
om allmänhetens inställning till ideella 
organisationer.  Källa: FRII 

I våras fick Anna Lidström, designer och stylist, ta emot 
Erikshjälpen Second Hands utmärkelse Sveriges Second 
Hand Profil 2018. Nu är det dags att nominera nya kan-
didater som brinner för second hand och inspirerar till 
återbruk. Det kan handla om nytänkande idéer, kreativa 
lösningar eller smart miljöarbete. Nominerar gör man på 
erikshjalpen.se/profil senast den 31 oktober.

För andra året i rad arrangerades under sommaren FFA 
Global Summer Camp. Till Jönköping kom deltagare från 
Göteborg, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Hässleholm 
och Kristianstad. Temat var Drömmar och mål.

– Syftet är att samla deltagare från olika platser, ha roligt 
och skapa sammanhållning. Det har vi lyckats med, säger 
Håkan Giselsson, nationell projektledare.

FFA Global (Football For All) driver tillsammans med 
Erikshjälpen ett integrationsprojekt för att, i samverkan med 
lokala föreningar och fotbollsklubbar, hjälpa ungdomar att 
hitta sin plats i det svenska samhället. Cirka 100 personer 
deltog. Möjliggjorde lägret gjorde sponsorerna Stanno, 
Koneo, Swebar, Mastec, Vätterhem, Klubbhuset, Jönköping 
Energi, Vitamin Well, Jönköpings kommun samt Obos.

Äldre kvinnor 
bidrar mest

VEM BLIR SVERIGES NÄSTA 
SECOND HAND PROFIL?

FOTBOLLSLÄGER 
STÄRKTE GEMENSKAP

"Ju sämre du 
är, desto bättre 
kan du bli"

450 

3 av 4 är positiva till ideella organisationer 
och menar att organisationerna står för ett 
värdefullt engagemang. 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

TUMMEN UPP FÖR 
IDEELLA SEKTORN

anmälningar om avgifter i den svenska skolan 
har kommit in till Skolinspektionen sedan 
2006. Skolor får ta ut små, enstaka kostna-
der och vad det innebär tolkas olika av olika 
kommuner. En rapport av barnorganisationen 
Majblomma visar att över hälften av landets 
kommuner saknar riktlinjer för avgifter i 
skolan. Källa: sr.se
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Tomas Bjöersdorff, 
verkställande chef 
på Erikshjälpen 
Second Hand och 
2018 års Second 
Hand Profil, Anna 
Lidström. 
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Gratis skola som 
 kostar skjortan

Alla barn har rätt till gratis grundskola 
och i land efter land har den obliga-
toriska skolavgiften avskaffats. Så hur 
kan fattigdom fortfarande vara den 
främsta orsaken till att 263 miljoner 
barn i världen inte går i skolan? 
Följ med på en snårig resa i gratis-
reformens spår – genom överfulla 
klassrum, korrupta undervisnings-
system och barn som själva jobbar 
ihop pengar för att ha råd att sätta 
sig i skolbänken.

TEXT OCH BILD: FATIMATA NABIAS OUÉDRAOGO,  
SOFIA DENZLER OCH PATRICIA FRANZÉN

TEMA:  FRI SKOLGÅNG
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D et röda dammet yr i virvlar 
efter de förbipasserande bilarna 
i i Ouagadougou, Burkina Faso. 
I korsningen, där chansen att 
någon ska stanna är störst, går 

Samssoudine Sawadogo av och an. Han är 14 år 
och har egentligen sommarlov. Men han står här, 
utmed en hårt trafikerad väg, med en fullproppad 
plastkorg i sin famn. Trots att det ofta cirkule-
rar berättelser om barn som blir kidnappade är 
han inte rädd, inte nu. Men på natten kommer 
mardrömmarna. Om att han blir påkörd, eller 
bestulen på pengarna han tjänat på sin försäljning 
under dagen. 

– Jag säljer nästan vad som helst, säger han. 
Tandkräm, tandborstar, leksaker, näsdukar. Jag 
kan få in runt 1 000 franc på en dag. 200 går till 
mat, resten sparar jag.

1 000 franc motsvarar cirka 15 svenska kronor. 
Och när maten är betald återstår runt 12 av dem. 
Det är med hjälp av dessa pengar som Samssou-
dine finansierar sin skolgång. Samma sak gäller 
hans äldre syskon. 

– Jag måste göra detta, även om jag har lov, sä-
ger han och frågan om han inte hellre skulle vilja 
tillbringa loven med att spela fotboll eller leka, 
verkar han först inte riktigt förstå. Men så svarar 
han med eftertryck:

– Jag skulle inte ens vilja leka eller spela fotboll 
om jag visste att det skulle betyda att jag inte 
skulle kunna fortsätta i skolan. 

Båda Samssoudines föräldrar har arbeten men 
det lilla de tillsammans tjänar räcker inte för att 
både försörja familjen och ge barnen skolgång. 
Även om skolan här i Burkina Faso på papperet 
är – gratis. 

– Enligt vår utbildningslagstiftning innebär gratis 
skolgång att det inte tas ut några avgifter för att 
skriva in sig i skolan. Men det finns fortfarande 
andra kostnader som inte omfattas av lagen och 
som måste bäras av föräldrarna. Det handlar till 
exempel om kostnader för skolmat och läroböck-
er, säger Emmanuel Goabaga, tidigare generalse-
kreterare för Burkina Fasos utbildningsministeri-
um, och fortsätter: 

– Det finns föräldrar som helt enkelt inte kan 

sätta sina barn i skolan eftersom de inte har råd 
med de här utgifterna. Andra föräldrar ifrågasät-
ter nyttan av utbildning då allt fler barn går ut 
skolan utan att ha lärt sig i princip någonting. 

Det är två parallella bilder som tecknas kring 
dagens skolsituation i Burkina Faso, liksom i 
grannländerna Mali och Benin. Å ena sidan har 
avskaffandet av skolavgifter inte underlättat för 
de mest utsatta familjerna att skicka sina barn till 
skolan. Å andra sidan har gratisreformen gjort att 
klassrummen blivit så överfulla att kvaliteten på 
undervisningen sjunkit drastiskt. 

I Mali är det inte ovanligt med klasser på över 
100 elever i de statliga skolorna. I Benin trängs 
inte sällan fyra elever vid en skolbänk anpassad 
för två. 

– Det här är det paradoxala med en reform 
som på papperet såg så bra ut. Problemet är att 
investeringarna från respektive stat inte har hängt 
med. De befintliga skolorna har inte byggts till 
och det har inte byggts nya i samma takt som 
antalet skolbarn ökat, samtidigt 
som lärarbristen är enorm. Det 
råder ett ständigt underskott 
på utbildade lärare, vilket slår 
allra hårdast mot landsbygden 
då de flesta lärarna väljer att bo-
sätta sig i större städer, säger Ida 
Konaté Svensson, Erikshjälpens programkoor-
dinator för Västafrika, och menar att det i grund 
och botten handlar om prioriteringar.

– Trots att alla vet att utbildning är grund-
läggande för både barns och ett helt samhälles 
utveckling, är det inte en prioriterad fråga för 
ledarna i de här länderna. Du vinner inga röster 
genom att bygga skolor på landsbygden. 

Det vet Abdouramani Arzouma i den avlägsna 
byn Kofouno i norra Benin allt för väl. Genom 
strategiskt påverkansarbete från Erikshjälpens 
partner DEDRAS har hans generation i byn, 
som själva inte fått gå i skolan, förstått värdet 
av att ge sina barn utbildning. Det finns bara ett 
problem: det finns inga lärare. Och de som finns 
är dåligt betalda, strejkar ofta och i långa perio-
der.

Abdouramani, som är jordbrukare och också 
driver en mindre affärsverksamhet, har därför 
valt att ta sina döttrar ur den statliga skolan och 
istället sätta dem i en privat skola några mil bort. 

– De har gått tre år i den privata skolan nu och 
lärt sig så mycket! De kan franska och kan ut-
trycka sig bra i skrift, jag är så stolt över dem.

Samtidigt är kringkostnaderna för det som 
måste betalas ännu högre i den privata skolan. 
Abdouramani är tacksam över att han, tack vare 

        Jag måste 
göra detta, även 
om jag har lov

GRUNDSKOLA 
FÖR ALLA
I Barnkonventionens 28:e artikel 
står att de stater som står bakom 
konventionen ska ”göra grund-
utbildning obligatorisk och kost-
nadsfritt tillgänglig för alla”. Det 
står också att konventionsstaterna 
ska vidta åtgärder som främjar att 
elever har regelbunden närvaro i 
skolan.

I Sverige är förskola och grund-
skola gratis. Elever ska ha tillgång 
till böcker och andra läromedel 
utan kostnad. Skolorna kan dock, 
enligt Skolverket, ha vissa små 
avgifter som elever själva får stå 
för, exempelvis en färdbiljett eller 
entré till ett museum. Vid skol-
resor ska kostnader vara frivilliga 
och skolresan ska vara öppen för 
både elever som bidragit med en 
frivillig avgift och elever som inte 
gjort det.
Källa: unicef.se, skolverket.se
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”Jag säljer nästan vad som helst”, säger 14-årige Sams-
soudine Sawadogo. De pengar han får in på tandbor-
star, tandkräm, leksaker och näsdukar använder han 
för att finansiera sin egen skolgång. Han måste göra 
det, förklarar han, eftersom hans föräldrar inte har råd 
att låta honom gå i skolan. Att inte gå i skolan ser han 
inte som ett alternativ: ”Jag vill bli advokat när jag blir 
stor, det är min dröm!” säger han.

FOTO: FATIMATA NABIAS OUÉDRAOGO
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FORSKNING VISAR PÅ 
FORTSATTA KOSTNADER

sin affärsverksamhet, har råd att betala. 
– I vår by är det långtifrån alla som har 

den möjligheten. Den beninska staten mås-
te ta sitt ansvar för att skolan i vår by får 
samma kvalitet som de privata skolorna. 
Det måste bli möjligt för alla att skicka sina 
barn till skolan.

Men Benin är ett land med stora kon-
traster och att lyckas locka utbildade lärare 
till halvökenlandskapet i de norra delarna 
är svårt. 

– Det vår partner DEDRAS har lyckats 
göra i området är dels att mobilisera lo-
kalsamhället, som initierat och genomfört 
byggnationer av bra, attraktiva lärarbostä-
der, dels att skapa ett stipendieprogram 
tillsammans med kommunen. Stipendiepro-
grammet innebär att ungdomar från orten, 
som vill läsa till lärare, får sin utbildning 
betald i utbyte mot att de förbinder sig att 
återvända hem och arbeta minst fem år 
på orten, säger Ida Konaté Svensson och 
fortsätter: 

– Den typen av insatser ligger helt i linje 
med vårt rättighetsbaserade sätt att arbeta. 
Vi vill stärka aktörerna; föräldrarna, lärarna, 
rektorerna och de lokala beslutsfattarna så 
att systemet förändras i grunden, inte bara 
ge plåster på såren. Men i situationer som vi 
ser är ohållbara händer det också att vi gör 
undantag och går in och gör direkta punk-
tinsatser. Flera av våra partners jobbar till 

exempel med att fortbilda lärare och bygga 
klassrum, de går helt enkelt in där staten 
inte tar sitt ansvar. 

Det har blivit lunchdags på Endoinyio 
Wuas Primary School i Kenya. Eleverna 
tvättar händerna innan de får en skål med 
bönor och majs och slår sig ner för att äta. 
Skolan ligger avlägset och många av barnen 
som går i skolan kommer från familjer med 
mycket knappa resurser. Sedan skollunchen 
infördes 2012, genom stöd från Erikshjäl-
pen, är eleverna säkrade åtminstone ett 
rejält mål mat om dagen. Det har gjort att 
fler barn börjat skolan och att skolresultaten 
har förbättrats. Det är lättare att lära med 
mat i magen.

I Kenya ledde avskaffandet av skolav-
giften i början av 2000-talet precis som i 
Västafrika till att antalet elever som började 
skolan ökade. Men inte heller här är skolan 
i dag gratis. Förutom skoluniform och skol-
material är det inte ovanligt att föräldrarna 
också betalar för en del av lärarlönerna.

På Endoinyio Wuas Primary School finns 
nio lärare men bara fyra får sin lön av staten 
eller lokala myndigheter. Fem lärarlöner 
betalas av en föräldraförening som tycker 
att det är viktigt att deras barn får utbild-
ning av god kvalitet. Ordförande i föräldra-
föreningen, Thomas Kado, berättar att de 
extrema väderförhållandena de senaste åren 
har gjort att många föräldrar förlorat både 
boskap och odlingar.

– Så att kunna få ihop pengar till fem 
lärarlöner är en stor utmaning. Men när för-
äldrar har svårigheter att betala får barnen 
ändå gå kvar i skolan, säger han. 

Efter skollunchen samlas en av skolans 
barnrättsgrupper i ett klassrum. Medlem-
marna tycker att det är ett stort problem att 

inte alla barn får börja skolan och vill vara 
med och förändra situationen.

– Vi pratar om hur vi kan hjälpa varan-
dra. Ibland samlar vi in pengar för att hjälpa 
elever som inte har råd med skoluniform, 
säger Philemon Kores, 13 år.

Samtidigt som Erikshjälpens partner- 
organisationer runt om i världen jobbar 
med påverkansarbete för att utbildning av 
god kvalitet ska vara gratis och komma alla 
barn till del görs också arbete för att stärka 
familjers försörjningsmöjligheter, så att för-
äldrar till dess att skolan blir helt avgiftsfri 
har råd att skicka sina barn till skolan. Det 
kan handla om självhjälpsgrupper, odlings-
projekt eller att föräldrar får utbildning i 
företagande samt ett mikrolån för att starta 
en egen liten affärsrörelse.

När en familj börjar i ett försörjnings-
program kan de i vissa fall också få avgifter 
kopplade till barnens skolgång subventio-

Skolbidrag från föräldrar har 
ersatt den tidigare skolavgiften 
i Tanzania, det slår Karin Lind-
sjö, doktorand vid Institutionen 
för kulturgeografi och ekono-
misk geografi vid Lunds Univer-
sitet, fast i en avhandling.

Den tanzaniska regeringen 
avskaffade skolavgiften för 
grundskolan 2001. Karin Lindsjö 
har utifrån sex olika geografiska 
områden undersökt bland annat 
vårdnadshavares syn på den 
avgiftsfria skolan samt barnens 

möjlighet att få del av utbild-
ningen.

Hon konstaterar att utbildning 
värderas högt av föräldrar och 
att allt fler vill skicka sina barn till 
skolan – men att utbildning är 
allt annat än gratis. Föräldrarna 
betalar numera andra avgifter 
som ersatt den obligatoriska 
skolavgiften. En del barn exklu-
deras därmed fortfarande från 
skolan, på grund av familjernas 
ekonomi.

FOTO: ANNA HÅLLAMS

          Vi vill inte 
bara ge plåster 
på såren

Abdouramani Arzouma, här med en av sina döt-
trar, valde att flytta barnen till en privat skola när 
kvaliteten på den statliga skolan blev för låg.
FOTO: FATIMATA NABIAS OUÉDRAOGO
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nerade. I takt med att familjens ekonomi 
sedan förbättras minskar subventionerna 
och så småningom har föräldrarna råd att 
själva stå för skolkostnaderna.

Så är det till exempel hos en av Eriks-
hjälpens partners som arbetar i Kambodjas 
storstadsslum, där barnen varje skoldag kan 
tvingas göra ett svårt val: att äta eller lära 
sig något. Många har inte råd med både 
och. 

– Jag hade inga pengar och jag sa det till 
läraren, men hon trodde inte på mig. Jag 
lånade pengar av min syster för att köpa 
något att äta. Då sa läraren att jag ljög om 
pengarna, eftersom jag hade pengar att 
köpa mat för istället för att ge henne, berät-
tar Srejmom Khem, 9 år.

Kambodja har skolplikt i grundskolan 
och någon skolavgift finns inte. Ändå kostar 
det mesta, som skoluniform, skolmaterial 
och en del läromedel. 

– Ett stort problem är att lärare lär ut 
sådant som inte står i läroböckerna, utan 
som finns på kopierade papper. Och köper 
man inte dessa papper kommer man inte 
att klara proven. 

Det säger Marianne Stattin Lundin,  
Erikshjälpens programkoordinator för 
Sydostasien. 

Lärarna ger också lektioner med extra- 
undervisning, som barnen måste betala för 
att få vara med på. Extraundervisningen 
håller ofta högre kvalitet än de vanliga lek-
tionerna, eftersom läraren får bättre betalt. 
Om barnen bara går på de vanliga lektio-
nerna lär de sig inte tillräckligt för att klara 
prov och examen. 

– Alla vet att lärarna inte har löner som 
de kan klara sig på. Om en lärare inte får 
inkomster från sin extraundervisning klarar 
hen kanske inte att försörja sin familj, säger 

Marianne Stattin Lundin. 
De låga lärarlönerna bidrar därmed till 

att skapa ett korrupt skolsystem. Även om 
det ibland hörs protester mot detta 
är systemet så etablerat att ingen 
gör något åt det, inte heller myn-
digheterna.  

Erikshjälpens partner jobbar på 
olika sätt för att skapa förutsättningar 
för barnen i slummen att gå i skolan.

– Ett sätt är att påverka lärare att inte 
kräva pengar av de fattiga barnen, säger 
Marianne Stattin Lundin.

Vissa lärare har förmåtts att reducera kost-
naderna för barn som inte har råd. Några 
har tagit bort extrakostnaderna helt för den 

kategorin av barn.
– När vi går på extralektioner tar 

läraren fem dollar därför att vi ber 
dem sänka priset, vi har bara fem 
dollar. Av andra elever tog de tio dol-

lar, det har jag sett, berättar Sakphea 
Houn, 14 år.

För att nå en hållbar förändring är det 
strategiska och långsiktiga insatser som 
Erikshjälpens programkoordinatorer lyfter 

beslutade riksdagen om att 
införa allmän, avgiftsfri folkskola 

i Sverige. Det gynnade 
demokratin och den 

industriella utvecklingen. 
En del föräldrar protesterade 

mot skolan, de menade att 
barnen behövdes för 
familjeförsörjningen.

Källa: riksdagen.se

En bra utbildning är avgörande för 
ett barns framtid och för en po-
sitiv samhällsutveckling. Var med 
och förbättra utbildningen för 
världens barn och bidra till att fler 
får gå i skolan! Scanna QR-koden 
och swisha 30 kronor.

Brinner du för barns utbildning?

GE FRAMTID

Så kan du hjälpa1842

TEMA:  FRI SKOLGÅNG

Utöver att skolan är viktig för barns utbildning är 
den också ett socialt skyddsnät. Barn som lever 
i stor utsatthet löper stor risk att utnyttjas och 
hamna i kriminalitet eller prostitution. Går de 
inte i skolan är risken ännu större.
FOTO: ÅSA DAHLGREN
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fram som absolut viktigast. Insatser som tar 
tid, som inte ger några snabba lösningar, 
men som botar orsaken i stället för att ge 
plåster på såren.

– Om vi går in och gör saker som egent-
ligen är statens ansvar, finns risken att de 
som faktiskt ska ta det ansvaret, från högsta 
minister och neråt, lutar sig tillbaka och 
tänker ”åh, vad skönt att det finns så många 
alerta organisationer som är beredda att 
ta ansvar, då behöver vi inte göra det”. Då 
riskerar också det vi gör att bli väldigt kort-
siktigt. Om vi, istället för att lägga pengar 
på att bygga skolor, lägger pengar på att 
påverka de här aktörerna, påminna dem om 
deras ansvar, ändra systemet i grunden, då 
kommer det en dag att finnas någon som 
tar det ansvaret – även när vi inte är där. 

– Då kommer inte föräldrar att behöva gå 
samman för att betala lärarlöner, då kom-
mer inte lärare att kunna ta betalt för extra-
lektioner. Och då kommer inte en 14-årig 
pojke vara tvungen att stå i en röddammig 
vägkorsning och sälja tandkräm för att ha 
möjlighet att börja skolan igen efter som-
marlovet, säger Ida Konaté Svensson. 

* De två skoleleverna från Kambodja vill vara 
anonyma och heter egentligen något annat.

”Mina föräldrar vägrade först, de 
ville bara att jag skulle fortsätta 
tjäna pengar åt familjen, men mina 
vänner i barnparlamentet var 
orubbliga. De återkom gång på 
gång med samma krav. Till slut 
gav mina föräldrar med sig.”
Det är inte alltid avgifterna i sig som hindrar barn från att få gå i skolan, ofta menar föräld-
rarna att barnen behövs för familjens försörjning. Så var det för Xavier i Indien – men 
tack vare barnparlamentet i hans by, där barn som fått lära sig om sina rättigheter vill vara 
med och påverka samhällets utveckling, har Xavier nu slutat som boskapsskötare och fått 
börja skolan. Via Erikshjälpens samarbetspartner HCDI har Xaviers pappa också fått hjälp 
att hitta ett jobb som han, utan sonens hjälp, kan försörja familjen på.

Rapport 
bekräftar:

I Indien är skolan gratis för barn som 
är 6-14 år. Via webben kan barn och 
föräldrar rapportera om skolor som 
tar ut avgifter eller på annat sätt 
kränker barns rätt till fri grundskole-
utbildning. De senaste anmälningarna 
som kommit in rör bland annat att 
ett barn med funktionsnedsättning 
nekats plats i skolan, att en skola sak-
nar toalett och att en skola kräver att 
en elev som flyttat ska betala för ett 
transfercertifikat som eleven måste 
ha för att kunna byta skola.

Skolavgifter 
kan rapporteras 
på webben

TEMA:  FRI SKOLGÅNG

          Alla vet att 
lärarna inte har 
löner som de 
kan klara sig på

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
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LITE AV DET SOM HÄNDER PÅ ERIKSHJÄLPEN HÖSTEN 2018

DAGSKASSOR TILL VÄRLDENS BARN
Alla Erikshjälpen Second Hand-butiker 
skänker sina dagskassor till Världens 
Barn-insamlingen. Erikshjälpen är också 
en av organisationerna som får del av 
de pengar som Världens Barn samlar in.

OKTOBER

6
Lördag

ERIK TILLING PÅ TURNÈ
Erik Tilling gör tillsammans med Joel Börjes-
son den avskalade turnén Göm mig i dina 
vingars skugga, i samarbete 
med Erikshjälpen. Läs mer på 
sidan 22.

KALENDERN

CLAS VÅRD-
STEDT OCH 
HANS JANS-
SON
Musik och 
föreläsning i 
Korskyrkan, Upp-
sala. Utifrån albumet 
Mitt hjärta hos dig samt 
boken Mästarlikt ledar-
skap gör Clas och Hans 
flera konserter/föreläs-
ningar tillsammans under 
hösten. Se fler datum och platser på 
erikshjalpen.se/event

NY BUTIK ÖPPNAR I OSLO
Tillsammans med norska Maritastiftelsen 
öppnar Erikshjälpen Second Hand en butik 
i Ensjø, Oslo. Utöver försäljning av second 
hand-varor kommer den 
2 070 kvadratmeter stora 
butiken även ha ett kafé.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FOKUS
Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens 
största forum för mänskliga rättigheter. När 
konferensen arrangeras på Stockholmsmäs-
san 15-17 november kommer Erikshjälpen 
finnas på plats med en monter samt hålla 
ett seminarium om trafficking.

NOVEMBER

15-
17

SEPTEMBER

30
Söndag

Solrosen ger ovärderligt stöd 
till barn med föräldrar i fängelse 

Verksamheten Solrosen, för barn med 
frihetsberövade anhöriga, stärker 
både barn och föräldrar – det fastslår 
en utvärdering som FOU Väst har gjort 
av verksamheten. Solrosen drivs av 
Göteborgs Räddningsmission i sam-
verkan med Erikshjälpen. 

I Sverige finns cirka 30 000 barn som har en 
förälder i fängelse eller frivård. 

– Som barnrättsorganisationer ser vi att 
det stöd från myndigheter som i dag finns 
för barn och familjer där en nära anhörig 
är frihetsberövad inte är tillräckligt. Stödet 
ser också väldigt olika ut beroende på var i 

Sverige man bor. Därför samverkar Göte-
borgs Räddningsmission och Erikshjälpen 
omkring Solrosmodellen. Vi vill tillsammans 
lyfta barns och familjers behov och rätt till 
stöd oavsett var i landet man bor, säger Line 
Fuchs, verksamhetsledare för Solrosen. 

Solrosen ger stöd till barn och familjer 
med en familjemedlem eller nära anhörig 
som är aktuell inom kriminalvården. I dag 
finns Solrosen i Göteborg och Borås. I Jön-
köping finns Vårsol, som arbetar enligt Sol-
rosens modell.

Efter att FOU Väst utvärderat verksam-
heten fastslår slutrapporten att Solrosen 
stödjer och stärker både barn och föräldrar. 

Genom samtalsstöd, besök på Kriminal-
vården och mötesplatser för både barn och 
familjer har Solrosen stor betydelse. Rappor-
ten visar också att kriminalvårdens personal 
har stort förtroende för Solrosens personal 
som bidrar med barnperspektivet och öpp-
nar för samtal med klienterna. 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan Solro-
sen också tänkas bidra till minskad krimi-
nalitet eftersom verksamheten stödjer fri-
hetsberövade föräldrar i deras föräldraskap, 
vilket kan hindra återfall i brott. Detta visar 
tidigare forskning. 
Läs mer på erikshjalpen.se/solrosen
TEXT: SOFIA DENZLER  

Rapport 
bekräftar:

SEPTEMBER
-

NOVEMBER

NOVEMBER

BOKA IN ERIKSHJÄLPENS 
JULKONSERTER
Du hittar flera av Erikshjälpens kom-
mande julkonserter på erikshjalpen.
se/event och fler konserter kommer 
inom kort. Skriv in i almanackan 
redan nu!
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Tillbaka på 
Ouagadougous gator
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Tillbaka på 
Ouagadougous gator

Som liten levde Flavien Yaméogo som gatubarn. 
Letade mat i soptunnor och försökte tjäna pengar 
genom att sälja småsaker. 
20 år senare är han tillbaka på Ouagadougous 
gator – nu för att hjälpa andra barn som befinner 
sig i samma situation som han en gång gjorde. 

I Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou 
jobbar Erikshjälpens partnerorganisation Associ-
ation LYDIE med barn som lever på gatan eller 
sitter i fängelse. Organisationens mål är bland 
annat att hjälpa gatubarnen hem till sina rätta 
familjer, att hitta adoptivföräldrar till barn som 
saknar familj, att förmedla platser på yrkespro-
gram och i skolor åt utsatta barn samt att åka ut 
och prata med barnen i fält. 

Här jobbar Flavien Yaméogo, som fältarbetare 

och aktivitetsledare. Utåt sett är han en ganska 
vanlig, driven 30-åring, som utöver arbetet gillar 
att spela gitarr med sitt band och pluggar ekono-
mi på universitetet. Dessutom driver han sedan 
ett par år tillbaka, vid sidan av jobbet för Associ-
ation LYDIE, en egen organisation som stöttar 
föräldralösa barn ekonomiskt genom att betala 
deras skolavgifter och skolmaterial.  

Livet har dock inte alltid varit såhär välordnat 
för Flavien. Vid sju års ålder förlorade han sin 
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        Lidandet 
på gatan påver-
kade mig mest

“Ingen ska behöva 
vara så här utsatt”
EllaLi Jennersjö, i våras gjorde du praktik 
hos Erikshjälpens partner Association 
LYDIE. Du har skrivit artikeln om Flavien 
och mött flera av barnen på gatan. Vilken 
bild har du fått av deras verklighet?

– Det här är barn som är 
utsatta på ett sätt som 
inga barn någonsin ska 
behöva vara. Deras var-
dag är extremt tuff och 
tvingar dem att ta till våld 
eller begå brott för att ens 
kunna överleva. Med ett hett klimat som 
gör dagarna nästan outhärdliga, pedofiler 
som försöker tvinga dem till prostitution 
och den vanliga befolkningens fördomar 
är de utsatta från flera håll.

Hur många barn handlar det om?
– Officiellt finns det runt 6 000 gatubarn 
i Ouagadougou, men det verkliga antalet 
är förmodligen nästan det dubbla. Alla 
är överens om att antalet gatubarn ökat 
lavinartat de senaste åren.

Varför ser det ut så?
– De flesta rymmer ut på gatan för att de-
ras föräldrar, av olika anledningar, inte kan 
ta hand om dem. Många beskriver också 
att de gör det för att “testa på det verkliga 
livet”, få bestämma över sig själva.

Vilken skillnad gör Association LYDIES 
insatser?
– Jättestor! Dels förbereder fältarbetarna 
barnen för ett liv i familj igen, genom lekar 
och filosofiska samtal om livet. Leken och 
samtalen blir också ett viktigt avbrott från 
barnens vardag. Organisationen erbjuder 
också yrkesutbildningar, vilket för många 
är enda alternativet för att komma bort 
från gatan. Att återvända till en fattig familj 
som knappt har mat för dagen är för 
många inte aktuellt, barnen känner sig då 
som bördor för familjerna. Får de en yr-
kesutbildning försvinner känslan av att vara 
ett problem och de blir istället en tillgång. 
Dessutom kan de sakta men säkert spara 
ihop pengar till skolavgifter och på så sätt 
finansiera sin egen fortsatta skolgång.

Vad tar du framför allt med dig från dina 
månader i Burkina Faso?
– Det som berörde mig absolut mest var 
människors vilja och driv att hjälpa dem 
som har det tufft, även om de själva enligt 
våra svenska mått mätt hade väldigt lite. I 
Sverige är det lätt att vifta bort rop på hjälp, 
kanske för att vi ofta är så distanserade från 
vad utsatthet innebär. I Burkina Faso är det 
precis tvärtom och det var väldigt häftigt 
att befinna sig i ett samhälle där människor 
ställer upp så för varandra. Den givmild-
heten gjorde mig ödmjuk och fick mig att 
ifrågasätta många av mina egna val.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN

mamma, för att bara fyra år senare bli helt 
föräldralös när även hans pappa plötsligt 
gick bort. Flavien placerades då i foster-
familj, men han berättar själv att det var 
mycket som inte stämde där. 

– Som föräldralös är det alltid svårt att 
ta sig in i en ny familj, du är ledsen och 
känner dig annorlunda i jämförelse med 
de andra barnen i familjen. Dessutom hade 
min fosterfamilj ofta problem med att be-
tala min skoluniform och mina skolböcker, 
vilket gjorde att jag bitvis inte kunde gå i 
skolan.

Flavien stannade drygt tre år i fosterfamil-
jen innan det blev för tufft för honom att 
vara kvar. Han flydde ut på Ouagadougous 
gator för att få klara sig själv och komma 
bort från familjen där han inte trivdes. 

Han levde sedan på gatan i två år, där 
han sålde småsaker som han fick från hand-
lare, och fick en liten del av vinsten i lön. 
Livet var hårt, men Flavien gjorde sitt bästa 
för att ta sig ur den utsatta situation han 
befann sig i. Han berättar om hur han för 
att spara pengar brukade äta ur soptunnor, 
för att kunna använda pengarna han fick till 
att betala kvällskurser.

–  Något av det som påverkade mig mest 
under min tid på gatan var allt lidande 
man får utstå där. Man är helt ensam utan 
någonstans att vända sig och dessutom ses 
man av många som ett problem, som en 
börda för samhället. 

Genom mycket hårt arbete både på ga-
tan och på kvällskurserna lyckades Flavien 

efter två år få sin högstadieexamen och han 
bestämde sig då för att leta upp en farbror 
som, under sin prästutbildning, bott i hans 
ursprungsfamilj. 

Farbrodern visade sig som tur var mycket 
lätt att hitta, antalet kristna i Burkina Faso 
är få och kyrkorna har därför ett ganska 
tätknutet nätverk. Bara några månader efter 
att Flavien påbörjat sitt letande fick han 
veta att farbrodern nu bodde i en annan del 
av landet, men att Flavien var mycket väl-
kommen att bo hos honom och hans familj.

Hos farbrodern fick Flavien läsa klart 
gymnasiet och skaffade sig sedan sitt första 
jobb, som musiklärare på en organisation 
som jobbade för barn i trassliga hemförhål-
landen.

Sedan 2017 jobbar Flavien för Associ-
ation LYDIE och när han får frågan om 
varför han valde att söka sig tillbaka till 
Ouagadougou efter så många år, och mer 
specifikt till ett arbete med barn på gatan, 
ger han svaret:

– Jag tror egentligen inte att man väljer 
det man ska bli, utan att det är omständig-
heterna i våra liv som formar oss till någon-
ting. Jag ville arbeta på LYDIE dels därför 
att jag alltid har jobbat med barn och ville 
få en ännu djupare förståelse av hur ett 
sådant här arbete kan gå till, men såklart 
också därför att jag själv har levt på gatan.

Han fortsätter:
– Vissa barn kan hävda att de ser livet på 

gatan som något positivt, som ett äventyr 
där de får klara sig själva, men jag vet att 
det i slutändan bryter ned mer än vad det 
ger. Då tror jag det är viktigt för barnen att 
få träffa någon som mig, som kan visa dem 
att det finns en väg ut och att trots att folk 
ser snett på dem i dag, är deras liv fortfaran-
de fullt av möjligheter.  

TEXT: ELLALI JENNERSJÖ

FOTO: ELLILI JENNERSJÖ OCH LINN JANSSON
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RAKT PÅ SAK

IL
-

arje år dör nästan sex miljo-
ner barn före sin femte födel-

sedag, fler än 15 000 barn varje 
dag. De flesta av barnen dör i sjuk-

domar som med relativt enkla medel 
hade kunnat förebyggas eller botas. 

Det är alldeles för många och en skam 
för världen att detta får fortgå. Men om vi 
jämför med hur situationen såg ut för 25 
år sedan är det mycket som har blivit bätt-
re. För 25 år sedan dog fler än dubbelt så 
många barn varje år. 

Ungefär hälften av minskningen av bar-
nadödligheten under denna tid uppnåddes 
genom insatser inom hälso- och sjukvården, 
så som bättre tillgång till vacciner, antibioti-
ka och malarialäkemedel. Den andra hälften 
av minskningen har uppnåtts genom föränd-
ringar i samhället som stort, bättre ekonomi, 
renare vatten, bättre utbildning, förbättrad 
inomhusluft och liknande åtgärder. 

De ledande dödsorsakerna globalt är kom-
plikationer till följd av för tidig födsel, infek-
tioner så som lunginflammation, malaria och 
diarré samt dödsfall i samband med födseln. 
Trots de stora framstegen som gjorts inom 
global barnhälsa finns det fortfarande stora 
skillnader mellan och inom länder, både 
gällande orsaker till och grad av barnadöd-
lighet. Länder i Afrika söder om Sahara 
och Sydostasien står för mer än 80 procent 
av alla dödsfall globalt och där är behand-
lingsbara infektionssjukdomar som lungin-

flammation, diarré och malaria 
fortsatt dominerande orsaker till 
sjuklighet och dödlighet hos 
barn.

Världens ledare enades 2015 
om de så kallade globala målen 
och Agenda 2030. De 17 globala 
målen syftar till att utrota fat-
tigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. 
De globala målen är integrerade 
och odelbara och balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala 
och den miljömässiga. Mål 3, ”Säkerställa 
hälsosamma liv och främja välbefinnande för 
alla i alla åldrar”, är det övergripande målet 
för hälsa i Agenda 2030 och ett av delmålen 
rör barnhälsa specifikt. Målet är att det inte 
i något land år 2030 ska dö fler än 25 barn 
av 1 000 levande födda före sin femte födel-
sedag. I Sverige dör redan i dag färre än 3 
barn av 1 000 före sin femte födelsedag, men 
i många länder i Afrika söder om Sahara dör 
fortfarande mellan 50 och 100 barn före sin 
femte födelsedag. 

För att lyckas uppnå de ambitiösa, men 
på intet sätt omöjliga globala målen kring 
barnhälsa krävs att vi fortsätter med rikta-
de insatser inom hälso- och sjukvård för 
barn och unga. Alla barn ska ha tillgång till 
grundläggande hälso- och sjukvård. Samti-
digt krävs det att vi blir bättre på att planera 
hela samhället med ett tydligt barn- och 
hälsoperspektiv. Hur påverkar beslut inom 
skola, vatten, energi, trafik barnens hälsa? 
Agenda 2030 och de globala målen kan bli 
de redskap som behövs för att samhällspla-
neringen bättre ska ta hänsyn till barns hälsa 
och välbefinnande. 

Möjligheterna med modern teknik, bättre 
sjukvård och samhällsplanering är enorma, 
men det finns också stora hot. Vi måste 
komma till rätta med den extrema fattig-

domen, som fortfarande nästan en miljard 
människor lever i, den extrema fattigdomen 
är fortfarande det största hotet mot barns 
hälsa.  Andra hot mot barns och allas vår 
hälsa är de globala klimatförändringarna, 
nya och ”gamla” infektionssjukdomar, anti-
biotikaresistens och så ska vi inte glömma 
hoten från ökad nationalism och krig. 

 Att uppnå de globala målen 2030 är inget 
som går av sig själv, vi måste alla hjälpas åt 
att göra det vi kan i det lilla och det stora. 
Jag hoppas att vi 2030 kan se fram emot en 
värld där alla världens barn får en möjlighet 
att växa upp friska. 

       Vi ska inte 
glömma hoten 
från ökad 
nationalism 
och krig

En skam för världen 
att miljontals 
barn dör

V

TOBIAS ALFVÉN
Ålder: 46 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Fru och två barn (7 och 
10 år).
Gör: Arbetar som barnläkare på  
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, docent i 
global hälsa vid Karolinska Institutet och är vice- 
ordförande för Svenska Läkaresällskapet.
Brinner för: Att alla världens barn ska få växa upp 
utan fattigdom, i en god miljö och med en bra hälsa.
Ser upp till: Kofi Annan som ledde FN på ett bra sätt. 
Han gav förutsättningar för millenniemålen som 
nu ersatts av de globala målen. Jag blev oerhört 
inspirerad av honom då jag mötte honom i Vietnam 
år 2006 då jag arbetade för FN där.   
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Under elva år har hans föredrag intresserat och 
fascinerat. I dag vill Jonas Helgesson hellre tona 
ned än berätta sagan om en superhjälte.

Jag tror mer 
på mening 
än på lycka”

JONAS HELGESSON 

”

Jonas Helgesson har just hämtat på sta-
tionen. Vi sitter i köket och kaffet fräser 
i bryggaren. Det är snart nio år sedan 
Erikshjälpens tidning senast träffade Jonas 
Helgesson för en intervju. Då berättade 

han om dramatiken kring sin egen födelse. 
Hur moderkakan lossnade och navelsträngen 
snurrades fyra varv runt hans hals. Hur både 
Jonas eget och mamma Lenas liv stod på spel. 
Det akuta kejsarsnittet. De fyrtio minuterna av 
tystnad innan…Pip…Pip…Pip… andningen 
kom igång igen.

Nu är det skrivandet vi pratar om. Både 
boken Grabben i kuvösen bredvid och Ett 
CP-bra liv har sålt bra. Det är onekligen be-
rättelser som griper tag och Jonas smått krassa 

berättarstil har fångat läsarna och också ökat 
efterfrågan på föredrag.    

– Ett år hade jag 220 gig, ibland flera före-
drag på samma dag, berättar Jonas som under 
en tid kom att känna sig ganska tom.

– Det var som om jag redan hade skrivit allt 
jag kunde, en självbiografi och en bok om hur 
det är att vara funktionshindrad. 

När Jonas Helgesson började skriva på sin 
tredje bok var det högst pliktskyldigt. Inte kun-
de han ana att den skulle bli den hittills rakaste 
och ärligaste.  

– De som känner mig vet att jag inte är den 
superhjälte som jag kanske framstått som i 
mina tidigare böcker. Kanske har man kunnat 
tro att jag övervunnit allt man kan och att livet 
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Jag tror mer 
på mening 
än på lycka”

KORT OM JONAS
Namn: Jonas Helgesson
Ålder: Född i mars 1978.
Familj: Gift med Hanna. Barnen 
Esther född 2013 och Albin 2015.
Yrke: Författare och föreläsare, det 
är ju det jag gör mest.
Bor: I Dalby utanför Lund.
På gång: Fullt sysselsatt med 
föreläsningar kring boken Det är i 
alla fall tur att vi inte är döda, som 
utkom tidigare i år.
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nu bara rullar på spikrakt framåt. Så är det inte och jag har 
verkligen velat göra upp med den bilden, säger Jonas och 
fortsätter:

– I dag är det lätt att leva ett dubbelliv. Att välja hur 
andra ska se på ens liv utifrån vad man skriver i en bok 
eller delar på sociala medier. Jag tror inte att vi i längden 
mår bra av det. Jag vill inte leva ett liv som jag själv sedan 
behöver leva upp till. I den senaste boken har jag vågat 
släppa idealbilden av mitt eget liv. Jag blir så klart glad om 
jag på något sätt kan inspirera dig men jag vill inte behöva 
lägga på en mask för att göra det. Om vi fejkar det lyckade 
livet blir glappet för stort till hur det faktiskt är.   

Ute på sina turnéer träffar Jonas Helgesson ganska ofta 
motivationstalare av olika slag. 

– En del vill få oss att ignorera problem, som om livet 
inte är både upp- och nedgångar. Jag tror snarare att pro-
blem tenderar att växa om man gömmer undan dem för 
länge, säger Jonas som hellre vill utmana tanken att lycka 
skulle vara det största målet i livet.

– Jag tror visst att lycka kan vara en bra kompis att ha 
med sig men jag tror inte att den är målet. Då tror jag 
mycket mer på mening och på att få betyda något för 
någon annan. Att få vara med och ge hopp.

– Motivation kan bli otroligt självcentrerat och dumt. 
Att föreläsare tvingar publiken att säga att de är bäst, 
snyggast och starkast när det enda vi egentligen vill är att 
få känna oss älskade. Jag tror att vi ibland blandar ihop 
det med att vara duktig. Jag brukar säga att jag hellre är 
älskad än frisk, hellre älskad än normal och hellre älskad 
än lycklig.

Under åren har Jonas Helgesson kommit att resa en del. 
Ukraina och Peru och två gånger tillsammans med Eriks-
hjälpen till Belarus (Vitryssland). Där har han mött barn, 
ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. 
Människor som levt instängda i sina lägenheter, som inte 
kunnat gå ut, som inte haft några resurser alls, som legat 
på golvet i sina spasmer.

– Det är så kluvet att se och jag blir så 
otroligt tacksam över att få bo i Sverige. 
Alltid när jag kommer hem lovar jag mig 
själv att aldrig mer gnälla på Sverige. Det 
brukar hålla i några dagar. Om vårt enda problem är 
att Ica stänger klockan tio eller att sopbilen inte kom rätt 
dag, då finns det skäl att vara tacksam, säger Jonas Helges-
son som framöver vill arbeta mer i utsatta länder men som 
småbarnspappa först vara hemma så mycket det går.

Två barn har Jonas och hans hustru Hanna. Esther och 
Albin. När Esther var fyra år tänkte Jonas att det kunde 
vara tid för henne att få veta att hennes pappa är cp-ska-
dad.

– Jag sade till henne att jag skulle berätta en viktig sak. 
Att jag fick navelsträngen runt halsen när jag föddes och 
inte kunde andas på över en halvtimma. Att jag därför fått 
något som kallas cp-skada. Esther satt tyst länge. Sedan 
sade hon; Pappa, kan jag få en glass? Det blev så tydligt att 

barnen känner mig som den jag är. Att jag är pappa och 
bara pappa. Jag är deras standardbild. Jag är precis som en 
pappa ska vara.

Men förberedelserna inför att bli pappa första gången 
var rigorösa. Jonas berättar om rädslan att bära sitt barn. 
Hur han drömde mardrömmar om att han tappade sin 
dotter nedför trappan. Ljudet av hur hon dunsade trapp-
steg för trappsteg. Hur hon skrek. Flera nätter vaknade 
Jonas kallsvettig.

För att börja träna inför papparollen köpte Jonas en 
docka som han försåg med vikter för att den skulle bli mer 
naturtrogen att bära. Och så började han gå i trappan med 
dockan i famnen. Ned och upp. Upp och ned. Säkert tusen 
gånger.

Mardrömmen att tappa sitt barn slog aldrig in men 
Jonas har till och från kastats in i starka attacker av pa-
nikångest. Just som han trodde att det eviga jämförandet 
med andra, som hade pågått under tonåren och några år 
därefter, hade tagit slut blossade det upp igen i stunderna 
av att lämna och hämta barn på förskolan. 

– Jag trodde verkligen att identitetskriserna skulle vara 
över men det där med att möta andra föräldrar varje dag 
triggade tävlingsmänniskan i mig igen. Det sinnet är på 
samma gång min största tillgång och min största mot-
ståndare.

– I idrott är jämförelse en bra sak. Idrotten kräver mått 
att jämföra och alla är i leken på lika villkor. Men i livet 
har alla olika villkor och olika förutsättningar. Därför är 
det helt absurt att jämföra liv, ändå gör vi det hela tiden.

– Samtidigt tycker jag att det ger en felaktig bild av livet 
när en silvermedaljör blir jätteledsen. Om det gick att mäta 
och jag hade chansen att bli den näst bästa pappan i värl-
den, då skulle jag ta det alla dagar i veckan. Idrott ger en 
kräsen bild av livet. Men det har ett underhållningsvärde. 
I alla fall för den som tittar. Livet är inte alltid lika under-
hållande. Ibland står det på noll ganska länge, säger Jonas 

Helgesson som inte är så bra på att njuta av vardagen. 
Han uppfattar sig själv mer som en målkille med 

en ständig längtan och ett konstant driv fram-
åt. I dag är det oftast barnen som påminner 
honom om att livet faktiskt pågår nu.

– Visst ska man planera för framtiden 
men man måste också våga leva i stunden 
och i det halvfärdiga. Det var som några 
grannar jag hade. De hade alltid nya pro-

jekt i trädgården. Först var det en veranda, 
sedan skulle de bygga ett växthus och slut-

ligen en grillplats. Jag såg dem aldrig njuta av 
något de hade byggt.

Så kommer Jonas in på sin gudstro, något han refererar 
till som en existentiell klangbotten.

– Det är min tro att Gud håller mig och mitt liv uppe. 
Jag har funderat mycket på det men kommit fram till att 
Gud inte gör några måndagsexemplar. Jag finner en trygg-
het i att Gud skapat mig till den jag är. Jag behöver inte bli 
någon annan.  Jag tror till och med att Gud hade en plan 
för mig redan innan jag föddes. Därför kan jag på ett sätt 
säga att det är en förmån att få vara cp-skadad. Tänk vil-
ken utvecklingspotential jag har, säger Jonas och förklarar;

– Ju sämre du är, desto bättre kan du bli. Ju mindre du 
kan, desto mer kan du lära dig. Jag har ju möjligheten att 
bli glad till och med över att lyckas öppna en sillburk.

Jag är hellre 
älskad än normal
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Som föreläsare märker Jonas att cp-skadan många gånger 
är en tillgång. När människor undrar om han kommer 
kunna ta sig upp på scenen själv, om han kommer kunna 
prata och om han klarar sig utan assistent, ja, då har han 
redan fått uppmärksamheten, när andra får kämpa för att 
över huvud taget få folk att lyssna.

– Samtidigt har det med åren blivit viktigare för mig 
att vara mer än min etikett. När jag började föreläsa blev 
jag så entusiastisk. Jag reste landet runt, alla applåderade 
och det blev många intervjuer. Sedan tog  jag jobbet och 
rollen med mig hem. Jag levde i min etikett som cp-skadad 
föreläsare. Även om jag aldrig kan lämna cp-skadan försö-
ker jag i dag att inte enbart föreläsa utifrån den. Samtidigt 
förstår jag att inte heller den här intervjun hade blivit av 
om jag inte just hade min skada.

– Etiketten cp-skadad lägger jag gärna bort ibland, men 
pappatiteln den lägger jag aldrig bort. Den är jag allra 
stoltast över.

Jonas Helgesson tycker att det ibland i Sverige finns en lite 
för moralisk hållning där människor gärna anmärker på 
varandra om de inte använder de för stunden mest kor-
rekta benämningarna. Från ”handikappad” har det gått via 
”funktionshindrad” till ”person med funktionshinder” och 
nu ”person med funktionsvariation”.

– Vi passar på varandra väldigt noga men känner man 
att tilltalet är vänligt menat spelar inte det exakta ordvalet 
så stor roll, tycker jag.  Jag skulle önska att vi kunde visa 
varandra lite mer nåd.

Riktigt kränkt av en formulering, eller snarare en situ-
ation, blev Jonas vid ett tillfälle när familjen skulle besöka 
ett köpcentrum för att handla kläder till barnen. Händelsen 
berättar han om i sin senaste bok. Jonas och dottern hade 
dröjt kvar i bilen lite för att hon skulle hinna vakna till. 
Hanna och Albin hade gått före in i affären. När Esther 
vaknade var hon lite omtöcknad och grät när Jonas valde 
att bära henne in till affären. Där mötte de först en kvinna 
och sedan en man som både i tal och åthävor ifrågasatte 
om Jonas verkligen var flickans pappa. Situationen fick det 
att helt rämna för Jonas som gråtande skrek till mannen 
att sticka därifrån. Känslan av att bli så i grunden ifrågasatt 
som far väckte en våg av självförakt i honom.

– I boken låter jag berättelsen sluta med att vi åker och 
äter pizza. Det gjorde vi visserligen men det jag inte skrev 
var att känslan satt i under flera veckor och att jag fick gå 
och prata med flera stycken för att få bukt både med mitt 
självförakt och med hatet mot de människor som hade så-
rat mig. I dag har jag förlåtit. I dag hade jag inte blivit arg. 
Det är viktigt för mig att inte bli ett offer. Jag har kämpat 
för att äga mitt eget liv. Då kan jag inte låta mig styras av 
andra människors tyckanden.

Många gånger har Jonas Helgesson hyllat sin mamma. 
Hon som hela tiden trott på och stöttat honom i med- och 
motvind. Hustrun Hanna är också hon en av Jonas stora 

förebilder i livet.
– Henne ser jag väldigt mycket upp till. Ibland 
kan jag inte fatta hur hon kan vara så lugn 
och stabil. Hade jag varit gift med en sådan 
som mig hade jag stört mig på tusen saker. 
Hur slafsigt jag äter. Att jag aldrig lär mig att 
klippa naglarna. Att jag aldrig kan hjälpa till 
att klippa häcken eftersom jag inte kan gå upp 
på en stege. Hanna har verkligen inget annat än 
kärlek och det kan jag inte förstå. 

Efter en sensommar som i hög grad handlat om 
politik konstaterar Jonas Helgesson att handikappolitiken 
aldrig varit särskilt attraktiv. 

– Som politiker vinner man inte så mycket på att prata 
om den. Den ger inte så stora spin off-effekter. Visserligen 
har LSS–lagen fått frågan på kartan lite grand men tyvärr 
fungerar politik ganska kortsiktigt och som marknadsfö-
ring är det alldeles för lite att hämta i den. Det säger något 
om Sverige, säger Jonas som menar att ett lands välgång 
egentligen bäst beskrivs i hur man tar hand om de mest 
utsatta.

– Hur tar vi hand om de marginaliserade? De fattiga? De 
som står utanför? Det mesta inom politiken handlar om att 
få medelklassen med på tåget. Det är kanske logiskt men 
hur ska vi ta hand om alla andra? Vem ska höja rösten för 
dem som inte kan göra det själva?

Någon politiker är han inte men det hindrar inte Jonas 
Helgesson från att ge uttryck för att det borde finnas råd 
att se till att alla människor får ett dugligt och meningsfullt 
liv. 

– Å andra sidan har vi handikappade länge suttit fast 
i ett bidragsdike. Det är en gammal kvarleva. Jag kallar 
mig den moderna handikappade. Jag nöjer mig inte med 
bidrag. Jag vill ha ett meningsfullt liv också. Jag vill vara 
delaktig i samhället. Det är ganska nya frågor. För bara 
trettio år sedan hade det varit tabu att prata så. Då hand-
lade det om att ge pengar och boende och så skulle man 
vara nöjd. Det måste finnas en balans mellan omsorg och 
utmaning. Alla behöver en kram och en spark i häcken för 
att må bra. 
    

TEXT: MONICA SAMUELSSON

FOTO: TOMMY HVITFELDT

        Jag är barnens 
standardbild av en 
pappa

Jonas Helgesson menar 
att hans senaste bok 
Det är i alla fall tur att 
vi inte är döda är den 
ärligaste han skrivit. 
Lös Bildkrysset på sidan 
24 och du har chans 
att vinna boken.

Jonas med barnen Esther och Albin.

Nedan: Jonas tillsammans med hustrun 
Hanna. "Hon är min allra största supporter."

FOTO: PRIVAT
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På turné för barnen

– Det blir intensivt, men roligt. Och det är 
väldigt kul att få göra detta med Erikshjälpen, 
det är fantastiskt att man kan hjälpa barn 
samtidigt som man är ute och spelar, säger 
Erik Tilling.

Tillings lågmälda och ärliga sånger om 
Guds trofasthet i livets alla vändningar, i 
glädje och sorg, har berört många människor 
och förmedlat hopp och själslig vila. Tidigare 
i år släppte han en bok där han samlat texter 
från sina hittills åtta album. Boken, som kan 
användas som andaktsbok, heter ”Göm mig i 
dina vingars skugga”. Det är också namnet på 
höstens turné. Orden är hämtade från Psalm 
17:8.

– Det är min absoluta favoritvers i Bibeln. 
Jag upptäckte den för 25, 30 år sedan och 
tänkte ”Wow, tänk att vara beskyddad av 
Gud alltid”.

Under Eriks uppväxt i frikyrkan upplevde 
han att det fanns en stark, ensidig betoning 
av glädjen. Men så började han spela med 
Bengt Johansson vars sånger, som till exem-
pel ”Herre förbarma dig”, gav andra perspek-
tiv.

– Jag började se och förstå att man kan 

tillbe Gud även genom det svåra. Det har 
jag sedan dess alltid sett som min mission, 
att berätta om att Gud är med alltid – från 
djupaste sorg till innerligaste glädje. Inte bara 
när allt är toppen. Psalm 17:8 summerar den 
livsinställning som jag vill ha. Det är en fin 
metafor.

Höstens konsertkvällar blir lågmälda och 
avskalade, där besökarna får koppla av och 
hämta kraft och inspiration i det enkla, men 
starka budskap som sångerna förmedlar.

– Framför allt vill jag att publiken ska vara 
engagerad, jag tänker att det blir mer som en 
gudstjänst, säger Erik Tilling.

Under konserterna får besökarna också 
lyssna till Tomas Sjödin, pastor och författare. 
Han kommer inte finnas med på turnén men 
har i förväg läst in tankar och berättelser om 
medmänsklighet, barnaskap och om de rom-
ska barnens verklighet i Rumänien. Hela tur-
nén görs till förmån för Erikshjälpens arbete 
i Rumänien, med att ge romska barn tillgång 
till skola, hälsovård och en trygg uppväxt. 

TEXT: SOFIA DENZLER

FOTO: OSKAR SWERLANDER

 

En gitarr och en röst. Innerligt och nära. I höst gör Erik Tilling 
tillsammans med sångaren Joel Börjesson drygt 20 konserter 
runt om i Sverige, till förmån för Erikshjälpens arbete för 
romska barn i Rumänien.

Joel Börjesson och Erik Tilling ger 
avskalade konserter under turnén 
Göm mig i dina vingars skugga.

19 september Jönköping
20 september Jönköping
21 september Varberg
22 september Ljungby
26 september Vrigstad
28 september Göteborg
29 september Gråbo
30 september Rydaholm
4 oktober Habo
5 oktober Lund
6 oktober Malmö
7 oktober Alvesta
14 oktober Lindome
19 oktober Linköping
20 oktober Tranås
21 oktober Kristdala
26 oktober Hjo
1 november Örebro
2 november Stockholm
3 november Örbyhus

Uppdaterad turnéplan hittar 
du på erikshjalpen.se/tilling

Turnéplan
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 För alla barns rätt till hälsa,
 skola och trygghet.

Vill du vara med och hjälpa till?  
Gå in på www.varldensbarn.se  

och läs mer om vad du kan göra!

+
september

lördag
29

oktober

lördag
6

Årets stora
insamlingsdagar

Foto: Jesper Anhede

På turné för barnen

”Det strider helt mot barns 
rätt till sina föräldrar”

Du har själv sett barnhemsproblemati-
ken på nära håll, berätta?
– Vi bodde som familj i Tansen, Nepal i fem 
år. Där är det vanligt att barnhem får en viss 
summa pengar från olika organisationer, 
för varje barn de tar hand om. Vi hörde om 
flera fall där barnhemsföreståndare “letade 
efter nya barn” för att få in mer pengar. En 
vän till oss blev övertalad av vänner att läm-
na ifrån sig sina tre små barn – med att hon 
var ensamstående och fattig som enda an-
ledning! Det blev hennes livssorg och 
hon längtade oerhört efter sina 
barn. Hon fick kämpa i många 
år innan hon fick hem barnen 
igen. Barnhemsföreståndaren 
menade att hon inte kunde ge 
dem en lika bra utbildning, ett 
lika bra liv, hon blev helt ned-
tryckt. Och jag vet att det inte är 
ovanligt att det fungerar såhär, vilket 
strider helt mot barns rätt till sina föräldrar. 

– I våras var jag i Tanzania och mötte en 
ung tjej vars föräldrar dog när hon var liten 
och som därför vuxit upp på barnhem. Hon 
berättade att av barnhemmets cirka 50 barn 
hade alla utom tolv kunnat flytta hem till 
föräldrar eller släktingar när barnhemmets 
enda anställda blev sjuk och barnhemmet 
var tvunget att dra ner på antal barn. Tjejen 
minns tydligt hur förvånad hon blev över att 
så många av hennes “syskon” hade föräldrar 
och bara placerats på barnhemmet på grund 
av fattigdom. Hon berättade också hur 
tacksamma och glada de blivit över att få 
återförenas med sina familjer igen. 

Det finns de som menar att  
Erikshjälpen generaliserar och 
drar alla över en kam och att 
barnhem visst kan vara bra för 
barn? Hur ser du på den typen  
av reaktioner? 
– Jag tycker att det är beklagligt 
och att det tydligt visar behovet av 
den här informationen. Självklart 
kan barn ibland, för en kortare tid, 
behöva placeras på barnhem. Men 

min övertygelse är, precis som 
Erikshjälpen uttrycker och 

all forskning visar, att 
det bästa för barn är att 
få växa upp i en familj. De behö-
ver ha en relation med kärleksful-
la närstående vuxna som ser dem 

och som finns kvar.

Du och din man var med och star-
tade ett familjestödsprojekt i Nepal, hur 
fungerade det? 
– Vi startade projektet 2010 tillsammans 
med en lokal församling i Tansen, med 
målet att stödja föräldrar så att barnen 
skulle kunna bo kvar hemma; ge mikrolån 
och hjälpa föräldrarna igång med arbete, ge 
alkoholrehabilitering, psykologisk hjälp och 
coachning i föräldrarollen. I flera fall där 
barnen i ett första läge togs ifrån föräldrarna, 
kunde de efter olika insatser återvända till 
sina familjer. Jag minns särskilt ett föräldra-
par där pappan var alkoholist och mamman 
hade bott utomlands i flera år. De var väldigt 
fattiga och hade låga tankar om sig själva 

som föräldrar. Efter att pappan fått hjälp att 
ta sig ur sitt missbruk och de fått annan typ 
av stöttning, kunde deras tre små barn flytta 
hem igen. Det var tydligt hur bra de alla 
mådde av att vara tillsammans igen och de 
blev verkligen en upprättad familj. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: PRIVAT

 

Debattartiklar, mejl och kommentarer. Reaktionerna efter att Erikshjälpen, tillsammans 
med Childhood, lanserat Barnhemskollen har varit många. Pernilla Ardeby, barnsjuk-
sköterska och tidigare bosatt i Nepal, är en av dem som reagerat – med glädje.  

Turnéplan

Temareportaget i Erikshjälpens Tidning 
1/2018 ägnades åt Barnhemskollen. Samtidigt 
skrev Erikshjälpens generalsekreterare Daniel 
Grahn en uppmärksammad debattartikel i 
tidningen Dagen.  

Har du 
barnhems-
koll? 
Testa dig på 
barnhemskollen.se
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Namn  .............................................................................................................................................

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

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

Kryssa och vinn!

Sätter du hela krysset har du denna gång chans att 
vinna Jonas Helgessons senaste bok Det är i alla fall 
tur att vi inte är döda. Läs också intervjun med Jonas 
på sidan 18.
Vi vill ha din krysslösning senast den 29 oktober 2018. 
Märk med Bildkryss 3 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 3.2018
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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 förän-
dringen. Det gäller även barnen.  

• Vi har samarbetspartners och ett hun-
dratal 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 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 förän-
drar 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 2 2018

Grattis! Boken ”Doktor Lowe – en  

sjukhusclown” går till vinnarna:

Siw Nilsson, Gränna
Sven-Olof Franzén, Tranås
Katrin Rundlöf, Eskilstuna
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Konfirmander  
satsade på höns

Konfirmanderna har tagit upp kollekter, sålt 
ägg och samlat in pengar till Erikshjälpens 
hönsprojekt i Kenya, som gör att familjer 
kan få värphönor som bidrar till hushållets 
försörjning.

– Det har varit kul att samla in pengar 
eftersom man har ett mål och att man vet 
att pengarna går till något bra. Man vet ju 
hur stor fattigdomen är i världen, säger Bella 
Hallberg, en av konfirmanderna.

– Kycklingar är coolt, tillägger konfirman-
den Alfons Linder.

Hönstemat har fört med sig många ord-
vitsar, om att kläcka idéer och ruva på djupa 
tankar. Temat har kombinerat bus och skoj 
med allvar och ett internationellt perspek-
tiv, vilket märktes inte minst i mässan med 
hönstema som konfirmanderna arbetade 
fram. De valde psalmer med fågelkoppling, 

diskuterade att predikan kunde handla om 
den gode herden med Jesus som kyckling-
mamma, fjäderpyntade kyrkan och mitt i 
koret fanns under mässan sju kycklingar i en 
bur med värmelampa över.

Hönstemat berörde och många ville 
bidra till konfirmandernas insamling. När 
konfirmandtiden var slut hade ungdomarna 
fått ihop nästan 21 000 kronor. Förutom att 
temat varit roligt att jobba med kände ung-
domarna också att det var givande att kunna 
göra något för människor i en helt annan 
situation någon annanstans på jorden.

– Man hjälper till, säger Alice Larsson.
– Och vi känner att vi kan påverka, säger 

Bella Hallberg. 

TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: HENRIK NILSSON

299,5 hönor. Eller nästan 21 000 kronor. Så mycket samlade konfirmandgrup-
perna ”Äggsperterna” och ”Kackel” i Munka Ljungbys församling ihop under 
sin konfirmandtid. Ungdomarna har jobbat med hönstema på olika sätt, vilket 
bland annat resulterat i en hönsmässa med fågeldansen som ingångsprocession 
och kyrkfika med ägg i fokus.

KORT OM 
ERIKSHJÄLPEN

bildtext
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SECOND HAND

Bärkraftigt återbruk

– Jag väljer tyger som håller för att 
bära tunga saker i. Tunnare tyger kan 
användas som fina detaljer på kassar-
na. Jag tycker att det är viktigt att ta 
vara på det man har, säger hon.

Under sommaren har Tuva, som går 
andra året på Spykens gymnasieskola 
i Lund, drivit ett eget företag med 
tillverkning av tygkassar. Med de 
återbrukade kassarna vill hon påmin-
na och uppmuntra fler att minska 

plastnedskräpningen som bland 
annat har stor påverkan på världens 
hav. Forskning visar att det om några 
decennier kommer finnas mer plast 
än fisk i haven om inget görs.

– Vi kan ju inte låta djur få i sig 
skräp som vi borde ta hand om. Vi 
måste ta hand om vår jord, säger  
Tuva Lundborg. 

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

Inga fler plastkassar! I Tuva Lundborgs händer blir gamla dukar 
och tyger som skänkts till Erikshjälpen Second Hand snygga 
kassar som kan användas om och om igen.
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SECOND HAND

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

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

Välkommen
TILL ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND

Bärkraftigt återbruk

Ny butik öppnar i Oslo
I november öppnar Erikshjälpen Second Hand sin första butik tillsammans 
med norska Maritastiftelsen. Butiken kommer finnas i Ensjø i Oslo. Ensjø är ett 
välbesökt bilhandlarområde där det också byggs mycket nya lägenheter. Ut-
över försäljning av second hand-varor kommer den 2070 kvadratmeter stora 
butiken även ha ett kafé med plats för 90 gäster.

Inreder på Bokmässan
På årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg kommer Erikshjälpen Second 
Hand inreda en av Bokmässans scener, vardagsrummet på Mat- och livs-
stilscenen.  Förutom delen där det lagas mat ska scenen också innehålla en 
vardagsrumsmiljö där olika personer kommer intervjuas.

– Under flera år har vi haft en bokmonter. I år blev vi tillfrågade att samarbe-
ta med Bokmässan eftersom de har uppskattat vår kreativa monter, säger Ca-
milla Sköld, butikskommunikatör på Erikshjälpen Second Hand, som ansvarar 
för inredningen av scenen. 

– Vi ska nog se till att författare och kockar sitter fint i våra möbler som har 
själ och karaktär. 

De gör det fula snyggt
De jublar över orangea sammetsfåtöl-
jer och skrikiga lampor. Volontärerna 
Carol Lyngmo Ragnar och Anna Törn-
ström skyltar om på Erikshjälpen  
Second Hand i Motala för att de vill 
göra en insats för andra. Och för att 
det är så roligt.

– Det finns inte så många arenor där man 
som vuxen får leka. Men här får man utlopp 
för sin kreativitet, säger Anna Törnström.

Varje vecka skänker Motalaborna massa 
fina saker till butiken och en del hamnar i 
Carols och Annas skyltningar tills någon 
köper dem. Ibland skänks också saker som 
någon butikskollega spontant kommenterar 
med: ”Den här kan vi inte sälja, den är för 
ful”. Då triggas något igång hos de båda 
kreatörerna.

– Jag gillar de fulaste sakerna, för när man 
sätter ihop dem med rätt grejer kan de bli 
något otroligt fint, säger Carol Lyngmo 
Ragnar.

I rätt sammanhang kan den 
udda prylen eller plagget 
bli accenten som lyfter 
ett helt rum eller out-
fit. Butiksskyltningen 
kan hjälpa kunder 
att se det och då 
blir varan såld och 
bidrar till biståndsin-
satser runt om i värl-
den. Det har dock hänt 
att inte ens Carol och 

Anna lyckats hjälpa extrema prylar 
att hitta nya hem. Till exempel en 

väldigt grön soffa.
– Den var helt underbar. Den 

sålde allt som vi la i den och 
ställde intill den, men tyvärr 
sålde den inte sig själv.

Till vardags jobbar Carol som 
försäljare på en stor klädkedja och 

Anna är undersköterska. Carol har 

varit volontär på Erikshjälpen i flera år, inn-
an butiken i Motala öppnade 2017 var hon 
engagerad i Linköpingsbutiken. Anna blev 
volontär när Motalabutiken öppnade.

– Jag älskar tanken på recycling och åter-
bruk, att använda saker många gånger. Men 
också att hjälpa människor. Och det är roligt 
att få göra något konkret, som man får här, 
säger hon. 
TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

Volontärerna Carol Lyngmo 
Ragnar och Anna Törnström 
sätter prägel på Erikshjälpen 
Second Hand i Motala genom 
sina skyltningar. ”Jag vill att 
de som kommer till Eriks-
hjälpen ska få något mer än 
de förväntar sig”, säger Carol.
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Din gåva ger barn som lever på 
gatan nya förebilder – någon som 
bryr sig, rehabilitering och en ny 
chans i skolan.

www.erikshjalpen.se/ge   •    Pg: 90 09 28-3 ”Gatubarn”

Ge en hjälpande hand
Swisha din gåva till 900 92 83 ”Gatubarn”


