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En förändrad värld där barns drömmar får liv | NR 1 2017
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Citera oss gärna, men glöm 
inte att ange källan

Erikshjälpen är en barnrättsorganisa-
tion som utifrån barnkonventionen 
kämpar för att barn som lever i fattig-
dom och utsatthet ska få ett bättre liv, 
både nu och i framtiden.

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

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

Ingen kan väl undgå Erikshjälpens stora hjärta. 
Det finns överallt. Hjärtslagen märks tydligt. Den 
som skänker varor till våra butiker möter volon-
tärer som tackar och tar emot grejer. I fiket finns 
härlig personal som serverar kaffe och önskar en 
god dag. Det är bara toppen på ett isberg. Överallt 
finns engagerade Erikshjälpare som älskar att visa 
omtanke. En vacker livsstil, om du frågar mig. 

Vi har också många artister och ambassadörer 
som spelar, talar och sjunger till förmån för Eriks-
hjälpen. Också de står ”i kärlekens tjänst” som vår 
grundare Erik Nilsson uttryckte det. Till och med 
i logotypen har Erikshjälpen ett hjärta, en omistlig 
del av vår identitet.

Lika självklart som Erikshjälpens bultande hjärta 
finns också en tänkande hjärna. Det är krävande 
att samla in pengar, tro inget annat. Men att för-
dela dem kan vara ännu svårare, i alla fall om man 
vill försäkra sig om en långsiktig och djupgående 
förändring. 

Erikshjälpens stil är inte att storma in, blåsa på 
såret och plåstra om lite hafsigt. Vi vill stärka våra 
partners och därigenom hjälpa barn att förstå sina 
rättigheter och möjligheter. Att i stället för att vara 
ensamma, sårbara offer bli starka förändringsaktö-
rer som bygger framtidens samhällen. 

I denna tidning beskriver vi Erikshjälpens resa 
till barnrättsorganisation. Vårt temareportage Lyss-
na på barnen ger en tydlig bild av detta. Tre saker 
vill jag gärna skicka med innan du läser vidare.

För det första: Som organisation ångrar vi inte 
vår historia. Säkert finns det enskilda händelser 
som kunde hanterats annorlunda. Men vi är på 
resa och har under åren, i varje givet ögonblick, 
agerat efter bästa kunskap och förmåga. Varje 
tid har sina förutsättningar. Erfarenhet läggs till 
erfarenhet.  Hjärta och hjärna har slagit följe, allt 
sedan den tidiga dialogen mellan Erik Nilsson och 
Sven Jerring. Dessutom måste också vi, som utgör 
Erikshjälpen i dag, vara ödmjuka. Det enda vi med 
säkerhet kan veta är att våra nuvarande insikter 
kommer att prövas i morgon.

För det andra: Det finns ingen väg tillbaka. Ibland 
hänvisar någon till forna dagar då också Erikshjäl-
pen bidrog till barnhem och institutionsvård. Vi 
jobbar inte längre så. I dag har vi mer kunskap om 
hur barn påverkas i dessa situationer. I dag väljer vi 
andra vägar. 

För det tredje: Förändring gör ont. Det framgår 
tydligt i temat att övergången från välgörenhet till 
barnrätt varit krävande. En av våra ledstjärnor är 
goda relationer. Det innebär att även våra partners 
måste ges tid och hjälp att styra om. 
    
Kom ihåg. I slutändan handlar Erikshjälpens 
varma och trygga hjärtslag alltid om barnen. Med 
vårt uppdrag följer ett ansvar att ta vara på nya 
kunskaper och göra allt på bästa sätt. 

Vi ser nu att våra insatser för barnens rätt leder 
till allt större resultat, regionalt och nationellt.  
Exempelvis utbildningsprogram i Kenya, föränd-
rade attityder mot könsstympning i Mali, nätverk 
som stoppar trafficking i Kambodja, tjejgrupper 
som förändrar byar och samhällen i Bangladesh.

 
Vårt arbete kräver klokskap och tanke – nu och 
i framtiden – men aldrig på bekostnad av kärleken. 
För Erikshjälpen är hjärta och hjärna. På samma 
gång. 

Tack för att du är en del av arbetet för barnen. 
Och snälla, reagera gärna på det vi skriver. Dina 
tankar och reflektioner är viktiga för oss!   

LEDARE

Missa inte

Innehåll 1.2017
RAKT PÅ SAK: Cajsa Tengblad: "Självkäns-
lan växer när vi bryr oss om varandra."

INDIEN: Rama får kvinnor på indiska 
landsbygden att växa och våga.

14
16

20
25
286

F
O

T
O

: 
D

IN
O

 D
E

R
V

IS
E

V
IC

, 
T

O
M

M
Y

 H
V

IT
F

E
L

D
T

, 
P

A
T

R
IK

 S
V

E
D

B
E

R
G

Arbetet med att styra om Erikshjälpen från välgörenhetsorganisation till en 
barnrättsorganisation har pågått i ganska många år. Målsättningen är att, 
med bibehållet hjärta och engagemang för barnen, åstadkomma ännu 
mer varaktig förändring för utsatta barn och ungdomar. Bläddra framåt 
och möt ungdomarna som fått lära sig om sina rättigheter och hur de får 
sina röster att höras. Läs mer på temasidorna 6-13. 

TEMA: LYSSNA PÅ BARNEN

Inspiration

”Vill sprida värme  
men också utmana” 
Magnus Hördegård, krönikör i Erikshjäl-
pens tidning under 2017, du debuterade
nyligen med romanen Vägen hem för
Benjamin Blå. 
– Ja, jag drabbades av diabetes för några år
sedan. När jag fick veta att sjukdomen var en
sen effekt av den svåra cancer jag hade som
treåring, började jag skriva. Med tiden gick
jag ur mig själv och skrev i romanform. Det
blev ett härligt konstnärligt projekt.

Till vardags jobbar du mest med musik?
– Precis. Deltid som musiker och resten som
piano- och ensemblelärare på Per Brahe-
gymnasiet i Jönköping. När det gäller spelan-
det och låtskrivandet har egna projekt tagit
allt större plats. Både min grupp Hördegårds

Fyra och mer renodlade popprojekt som
Benjamin Blå, ett album kopplat till min bok.

Vad vill du dela med dig av i dina 
krönikor under året?
– Det blir vardagstankar och funderingar där
jag förhoppningsvis sprider värme och kan-
ske också utmanar. Jag vill genom skrivandet
växa som människa och önskar att mina 
texter ska hjälpa och inspirera andra.

På sidan 25 begår du premiär! Du tar 
gärna avstamp i det personliga!
– Ja, jag tror att det handlar om en strävan
efter att vara sann mot mig själv. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON

NYFIKEN PÅ: Bodil Jönsson delar tankar 
om tid, arbete och barndom.

KRÖNIKA: Magnus Hördegård om två flak 
Cola Light som väckte tankar.

KRYSSA OCH VINN: Bodil Jönssons bok 
Tio tankar om arbete finns att vinna.

Pyssel och knåp med 
nya, fina, prisnominera-
de shoppingkassar från 
Erikshjälpen Second 
Hand. Sidan 30. 

KRÖNIKÖREN HAR ORDET

Om du har, eller driver, ett 
företag. Om du samtidigt vill 
göra något 
riktigt bra för 
barnen. 
Då ska du bli 
Företagsvän 
till Erikshjäl-
pen. Läs mer 
på sidan 24  
och kontakta Samuel Åhl på 
samuel.ahl@erikshjalpen.se

Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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         Vi ser nu att 
våra insatser för bar-
nens rätt leder till 
allt större resultat
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I KORTHET

En rapport från Amnesty International visar att 
barnarbete och systematisk diskriminering av 

kvinnor förekommer på palmoljeplantager i In-
donesien, som förser några av världens största 
företag med palmolja. Tre av de fem under-
sökta plantagerna är dessutom hållbarhetscer-
tifierade. 
Rapporten visar att kvinnor ofta ges mycket 

osäkra anställningar och hyrs in över dagen 
eller per månad. På plantagerna finns också barn 

mellan 8 och 14 år, som utför farligt och hårt fy-
siskt arbete utan säkerhetsutrusning. Källa: amnesty.se

För att stärka arbetet med mänskliga rättigheter har 
Länsstyrelsen tagit fram ett metodstöd som ska använ-
das inom organisationen. Metodstödsmaterialet har 
illustrerats av Annefrid Sjöman, som också gör illustra-
tioner till bland annat Erikshjälpens tidning.
– Det är extra roligt att göra illustrationer när det är en 
fråga man verkligen brinner för, säger Annefrid Sjöman.
Inom Länsstyrelsen blir metodstödet både en påmin-
nelse om vikten av att arbeta rättighetsbaserat och en 
hjälp för hur man kan arbeta med rättigheter i olika 
verksamheter. Syftet är att göra det enklare för invånare 
att använda och hävda sina rättigheter. 

BARN TVINGAS ARBETA 
NÄR PALMOLJA TILLVERKAS

ILLUSTRERAR 
RÄTTIGHETSARBETE

Xiuhtezcatl Tonatiuh Martinez från USA fick ta emot 
det första Children’s Climate Prize, som delades 
ut 2016. Han är en ung klimataktivist som genom 
organisationen Earth Guardians vill bygga en global 
klimatrörelse bestående av unga. Redan som nioåring 
var han med om att få till stånd ett lokalt förbud mot 
den kontroversiella metoden fracking, som används 
för att utvinna skiffergas, i Boulder, Colorado. Sedan 
dess har han bland annat hållit flera tal i FN.
Children’s Climate Prize är ett internationellt miljöpris 
instiftat av Telge Energi.
Källa: DN.se

16-åring fick  
klimatpris

Risken att dö i 
tuberkulos har 
minskat med 47 
procent mellan
1990 och 2015. 
   Källa: WHO
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miljoner gatubarn finns i världen, enligt 
en uppskattning av Unicef. Av dem lever 
cirka 40 miljoner i Latinamerika, 25 till 30 
miljoner i Asien och 10 miljoner i Afrika. 
Resterande barn lever i storstäder i Nord-
amerika och Europa.

100 

UTBLICK

Det åtråvärda i djupet

Drygt 100 miljoner kronor per år. Så stort belopp 
framträder när man försöker värdebestämma 
volontärernas insatser i Erikshjälpen Second 
Hands 60 butiker.
Det är en näst intill ofattbar siffra som tydligt 
speglar ett engagemang som bidrar till överskott 
som sedan omvandlas till bistånd.
Beräkningen utgår från lagstadgad minimilön 
om 170 kronor per timme, inklusive sociala 
avgifter. 

Volontärer värda 
sin vikt i guld 

4

Uppemot femtio meter djupa är gruvhålen i Bilanga, 
Burkina Faso, där många sökt lyckan i jakten på guld. 
Här jobbar fem man i varje team för att ta sig ned till 
fyndigheterna som nu för tiden är ganska små. Medan 
två personer väntar uppe runt gruvhålet befinner sig en 
person på 25 meters djup som länk till de som befinner 
sig längst nere. Där, närmare femtio meter under jor-
den, turas två personer om att gräva och vakta för ras.  

FOTO: LOUISE GRÖNMARK

I Gåvobutiken på sidan 19 

kan du beställa Annefrids 

fina barnrättsbild.
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TEXT: MONICA SAMUELSSON, SOFIA DENZLER, JOSEFINE ANTONSSON

Lyssna på 
barnen 

HÄLSA TRYGGHET

SKYDD

Vi har rätt att gå i skolan! 

Lyssna på oss!

Vem bär ansvaret för att barn ska få sina rättigheter tillgodo-
sedda? Att de blir lyssnade på? Att de får den hälso- och sjuk-
vård de har rätt till? Att de får gå i skolan? Att de får skydd och 
slipper utsättas för övergrepp av olika slag? Vänd blad och läs 
om hur Erikshjälpen som barnrättsorganisation jobbar med 
några av sina allra varmaste hjärtefrågor.
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TEMA: LYSSNA PÅ BARNEN
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et är förmiddag. I en enkel 
tegelbyggnad i byn Amout Su 
i Myanmar har en grupp ton-
åringar samlats till veckomöte. 

De har dukat upp fika på golvet – 
några olika kaksorter, vindruvor och lite te – och 
samtalar glatt med varandra. På väggarna hänger 
färgglada teckningar och stora ark med något 
som liknar tabeller på. 

– Här har alla fått teckna och måla sina dröm-
mar, säger Mywe Myint, som är gruppens ledare 
och pekar mot en av väggarna som är översållad 
av teckningar. 

– Vi har nyligen startat den här gruppen och 
min uppgift är att uppmuntra deltagarna att 
drömma stort. Att tala om för dem ”Du kan göra 
det här! Det finns möjligheter!”.  

Tanken med gruppen, som startats på initiativ 
av en av Erikshjälpens samarbetspartners, är att 
vara ett forum där byns tonåringar får möjlighet 
att uttrycka sina åsikter och påverka utvecklingen 
av byn. Men också att de ska få ökat självförtro-
ende och hjälp att hitta sätt att försörja sig på. 
Många av tonåringarna i trakten har tvingats 
sluta skolan tidigt på grund av fattigdom – och 
för de som vill stanna kvar hos sina familjer är 
det inte helt enkelt att hitta jobb.

– Vi vill både utveckla byn tillsammans och 
försöka förbättra våra egna framtidsmöjligheter. 
Själv skulle jag vilja att byn fick elektricitet och 
att det startades en hälsoklinik här. Det vore bra 
med grundskola också. Då skulle de små barnen 
inte behöva gå så långt för att komma till skolan, 
säger Mywe Myint.

När tonåringarna får berätta vad de hoppas 
kunna arbeta med framöver, visar det sig att 
drömmarna ser mycket olika ut. Någon vill bli 
bonde, en annan vill bli ekonom och en tredje 
vill driva skönhetssalong. Men en sak har de 

flesta gemensamt – de vill stanna i sin by.
– Vi hoppas att den här gruppen ska fungera bra 
och att den ska hjälpa oss att uppfylla våra dröm-
mar samtidigt som vi kan finnas kvar här hos 
våra familjer, säger de.

I Moldavien jobbar Erikshjälpens samarbets-
organisation CRIC med att göra barns röster 

hörda. CRIC har bland annat tagit fram material 
till en kurs om barns rättigheter som nu införts 
på lärarutbildningen på ett universitet i huvudsta-
den Chisinau. 

Kunskapen om barns rättigheter är generellt 
sett låg i Moldavien, både bland barn och vuxna. 
I den moldaviska skolans läroplan ingår dock att 
ta upp ämnen som barnkonventionen och barns 
rättigheter men många lärare saknar 
kunskap och utbildningsmaterial.

– En del lärare ser barns 
rättigheter som ett teoretiskt 
koncept, inte som något 
som påverkar barns vardags-
liv, säger Jessica Albertson, 
Erikshjälpens programkoordi-
nator för Östeuropa.

CRIC tar i dag också fram undervisningsma-
terial som även redan tjänstgörande lärare kan 
använda i sina klasser. Trots att projektet än så 
länge sker i liten skala går det redan att se goda 
resultat.

Ifjol fick den första årskullen lärarstudenter 
vid State pedagogical university i Chisinau läsa 
den kurs om barns rättigheter som CRIC tagit 
fram materialet till och som nu alltså införts på 
lärarprogrammet. Att lärare får utbildning om 
barns rättigheter är ett viktigt steg både för att de 
ska ta barnkonventionen på allvar och för att de 
själva ska kunna undervisa om barns rättigheter i 
framtiden.

I projektet som stöttas av Erikshjälpen har 
CRIC i dag kontakt med ett femtiotal redan 
tjänstgörande lärare i två olika regioner i landet. 
Utöver undervisningsmaterial får de också stöd i 
hur de kan lägga upp undervisningen om barns 
rättigheter. Totalt når man på det här sättet drygt 
1 500 barn. Lärarna får inspiration, utbildning 
och också ”läxor” att utföra med sina klasser. Det 
kan handla om att i mindre elevgrupper disku-
tera barns rättigheter. Läraren återkopplar sedan 
sina erfarenheter till CRIC och får respons inför 
det fortsatta arbetet.

Men CRIC:s arbete riktar sig inte enbart till 
lärare utan också till myndigheter och beslutsfat-
tare, både regionalt och nationellt. 

Alla länder som skrivit under barnkonventio-
nen måste lämna regelbundna rapporter till FN. 
När Moldaviens regering arbetar med sin rapport 
låter CRIC grupper av barn diskutera och utvär-
dera uppfyllandet av deras rättigheter, både på 
regional och nationell nivå.

– Sedan får barnen sitta öga mot öga med 
beslutsfattare och ge sina synpunkter, berättar 

Aye Aye Myo (mitten) får tillsammans med kompisarna 
i gruppen uttrycka sina åsikter och påverka vad som 
händer i byn. En stor fråga är barns möjlighet att få 
gå klart skolan. Möjligheten att stanna i byn och hitta 
egna försörjningssätt är en annan viktig fråga.
– Jag lär mig sy på maskin. I framtiden vill jag vilja 
designa och sy kläder, säger Aye Aye.

FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

TEMA: LYSSNA PÅ BARNEN
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Vi vill utveckla 
byn tillsammans 

STÅR UPP FÖR 
BARNS RÄTTIGHETER  
År 2011 tydliggjorde Erikshjäl-
pens styrelse att organisationen 
är en barnrättsorganisation och 
att det arbete som utförs ska ta 
sikte på barns rättigheter. 

Som barnrättsorganisation ana-
lyserar Erikshjälpen situationer 
och sammanhang utifrån vilka 
av barns rättigheter som inte blir 
tillgodosedda, främst inom or-
ganisationens tre fokusområden 
hälsa, utbildning och trygghet 
och skydd.

Därefter väljer Erikshjälpen 
vilken insats som ska genom-
föras utifrån de möjligheter som 
finns att åstadkomma en verklig 
förändring.

 

Jessica
Albertson
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Jessica Albertson.
På nationell nivå får barnen träffa repre-

sentanter från utbildningsdepartementet. 
– Det var en viktig erfarenhet för mig. Jag 

mötte och diskuterade saker med personer 
som bestämmer i vår stad. Jag har alltid 
trott att sådana personer var omöjliga att 
nå, säger en 17-årig kille som deltagit i en 
av de grupper som utvärderat barns rät-
tigheter. 

– När vi som barnrättsorganisation sät-
ter upp mål för vårt arbete tittar vi alltid på 
hur vi kan stärka barnen och bidra till att de 
själva både förstår sina rättigheter och får 
möjlighet att göra sina röster hörda.

Det säger Peter Toftgård som sedan 2008 
är chef för Erikshjälpens internationella 
program.

– Men vi jobbar också med dem som bär 
det faktiska ansvaret för att barnen ska få 
sina rättigheter tillgodosedda inom områ-
den som hälsovård, skola och trygghet och 
skydd. Det kan handla om att utmana men 
också utbilda myndigheter och institutioner 
att göra sitt jobb bättre, säger Peter Toftgård 

som menar att Erikshjälpen 
ständigt jobbar på att identifiera 
bra lokala aktörer.

– Föräldragrupper, kyrkliga 
sammanhang, bykommittéer. 
Vi söker brett efter nyckelaktörer 
som kan driva på arbetet för barns rät-
tigheter i en lokal kontext. Det lokala enga-
gemanget och åtagandet för att flickor och 
pojkar ska få sina rättigheter tillgodosedda 
skapar långsiktig utveckling och bidrar till 
att fler barn får det bättre.

Arbetet med att styra om Erikshjälpen 
från en ganska traditionellt arbetande väl-
görenhetsorganisation till en barnrättsorga-
nisation har, säger Peter Toftgård, pågått i 
ganska många år. Organisationen har, likt 
många andra, sitt ursprung i ett stort hjärta 
och ett stort engagemang för barnen. 

– När vi ser nöd och behov är det natur-
ligt att vilja agera och det snabbt. Tron och 
övertygelsen att vi, inte minst som kristna, 
bär ansvar för barnens bästa har gjort att vi 
gått in med stort engagemang och kanske 
ibland till och med tagit över ansvaret från 
föräldrar och samhällen runt barnen. 

– Men för att åstadkomma det allra bästa 
för barnen, och förändringar som också 
håller över tid, behöver vi samklang mellan 
hjärta, engagemang, reflektion och analys. 
I det arbetet är barnrättsperspektivet, där 
barnkonventionen och barnens egna röster 
står i centrum, en värdefull kompass. 

Att placera barn på barn- eller elev-
hem eller att genom fadderstöd 
bekosta enskilda barns uppväxt och 
utbildning är exempel på insatser 
som Erikshjälpen fått omvärdera 

med åren.
– Ambitionen har det inte varit något 

fel på. Däremot har historien ibland visat 
oss att barn visserligen fått skolgång och 
mat men samtidigt kanske gått miste om 
familjens trygghet och blivit främlingar i 
sin egen kultur. På samma sätt ser vi att 
fadderåtaganden åstadkommer så mycket 
mer, även på lång sikt, om de går till ett 
helt sammanhang, där till exempel en by får 
bättre förutsättningar att fungera och tillgo-
dose barns rättigheter, istället för att enbart 
riktas till enskilda barn, vilket traditionellt 
har varit fallet. 

– Frågan vi ställt oss är om det är gott 
nog att göra gott eller om vi vill göra det 
som på sikt är det allra bästa för barnen. 
Det känns ju alltid bra för mig som givare 
att göra något som ger omedelbar effekt. 
Kanske har det också varit lite svårare för 
oss som organisation på kristen grund, där 
barmhärtighetstanken länge varit väldigt 
stark, att orka ifrågasätta oss själva, våra 
motiv och det vi uträttat. 

– Resan från välgörenhetsorganisation 
till barnrättsorganisation har absolut varit 
en process. Den har tagit tid och den har 

          Är det gott
nog att göra gott?

TEMA: LYSSNA PÅ BARNEN

Peter 
Toftgård

bildtext

Vill du  
hjälpa? 
Se sid 13

krävt rannsakan. En del insatser har vi 
fått fasa ut. Vissa organisationer har inte 
varit intresserade av att göra den här resan 
tillsammans med oss och då har vi efter 
moget övervägande fått gå skilda vägar, 
men det finns också organisationer som 
valt att tänka nytt och som vi i dag ser 
blivit drivande och påverkar långsiktig och 
strukturell förändring även i större, natio-
nella nätverk. Det är väldigt glädjande. 

– Att vi så tydligt utgår från barnkon-
ventionen är också en styrka för oss som 
organisation. Tillsammans med vår kristna 
värdegrund och tron på människans unika 
värde blir den ett viktigt redskap. I Eriks-
hjälpens arbete får barnkonventionen sin 
styrka av den människosyn och det män-
niskovärde som vår kristna tro och identi-
tet står för.  

Resultatet av det rättighetsbaserade 
arbetet visar sig på många sätt. När barn-
rättsgruppen på skolan i Gangeisa, Kenya, 
upptäckte att barn med funktionsnedsätt-
ningar inte gick i skolan krävde de ett möte 
med skolchefen. Nästan direkt började en 
flicka med funktionsnedsättning i skolan 
och sju andra barn strax efteråt.

I Gangeisa arbetar Erikshjälpen med Food 
for the hungry. Medlemmarna i barnrätts-
gruppen har, efter att ha blivit utbildade i 
frågor om barns rättigheter, själva tagit sig 
an problem som att vissa barn inte får gå i 
skolan och att en del elever skolkar. Grup-
pen har också utbildat medlemmarna i en 
nystartad barnrättsgrupp på en annan skola 
i närheten.

– Jag önskar att vi hade hållit den utbild-

ningen tidigare eftersom området har stora 
problem med att barn inte går till skolan. 
Vårt arbete har hjälpt till att förändra den 
situationen. Vi har fått många elever, som 
tidigare tagits ur skolan av sina föräldrar, att 
komma tillbaka. Nu är det väldigt få elever 
som skolkar och nu vet alla att barn har rätt 
till utbildning, säger en av medlemmarna 
från Gangeisa.

Gabriela Neibeku Arbele, medlem i 

De viktiga 
barnrätts-
grupperna

I S

I Sverige jobbar Erikshjälpen på flera sätt 
för att barn i skolåldern ska få lära sig 
mer om sina rättigheter. 

Rafiki är ett informationsprogram och en 
skoltidning som riktar sig till barn i låg- och 
mellanstadieåldern. Rafiki, som betyder 
”kompis” på swahili, vill visa barnen både 
olikheter och likheter mellan hur vi lever i 
Sverige och hur barn har det i andra länder. 
Syftet är att synliggöra alla barns lika värde 
och att skapa intresse och förståelse för barn 
som lever under helt andra förhållanden. 

Barnrättsäventyret är en utbildningssats-
ning på Björlanda prästgård på Hisingen. I 
samarbete med Göteborgs Räddningsmis-
sion som driver gården ordnar Erikshjälpen 
lägerdagar där barn i mellanstadieåldern 

får lära sig mer om barns rättigheter och 
barnkonventionen. Barnen får uppleva en 
äventyrsbana där olika uppdrag och sam-
arbetsövningar leder fram till erfarenheter 
och diskussioner kring barns rättigheter i 
vardagen. Barnen är utomhus bland djur och 
natur, tänder en eld och grillar lunch. Barnen 
får också möjlighet att skapa musik.

Alla barn är viktiga är ett projekt där peda-
goger får lära sig att undervisa om FN:s barn-
konvention och frågor kring barns rättigheter 
på ett kreativt sätt. Agneta Almqvist, projekt-
ledare, har tagit fram ett utbildningsmaterial 
med bok, sånger och övningar som handlar 
om till exempel utanförskap och lyfter olika 
artiklar ur barnkonventionen. Materialet är 
tänkt för förskolebarn och skolbarn mellan 
fyra och tolv år.
– Med hjälp av vårt material kan man arbeta 
med värdegrundsfrågor på ett kreativt och 
roligt sätt. Det blir inte bara torr fakta. Man 
kan till exempel sjunga sångerna eller göra 
musikal av boken, säger Agneta Almqvist. 

Barnkonventionen 
blir svensk lag

I många av Erikshjälpens projekt är barn-
rättsgrupper, barnklubbar eller barnpar-
lament viktiga för att ge barnen en egen 
plattform, där de kan träffas för att ha roligt, 
lära sig om barnkonventionen och disku-

tera saker som är viktiga för dem.
Det kan vara skolfrågor, flickors 
rättigheter, säkerhetsfrågor, 
miljön i närområdet eller andra 
saker. I grupperna stärks barnens 
självförtroende och de lär sig att 

de har rätt att tycka saker och vara 
med och påverka samhället.
Grupperna kan jobba med att 
sprida information om barns rät-
tigheter och påverka attityder. 
De kan också jobba med att 
sprida information i en enskild 
fråga, som god handhygien, 
göra mer praktiska insatser 
som att plocka skräp och 
hålla ordning i en by eller ett 
område. 

Gör barnkonventionen till svensk lag 
2018. Det föreslog Barnrättighetsutred-
ningen regeringen våren 2016. Utred-
ningens förhoppning är att barnets 
rättigheter i svensk lagstiftning stärks.

Utredningen föreslår också att myndig-
heter som kommer i kontakt med barn 
blir mer tillgängliga för barn och att 
barnkonventionen får större vikt i migra-
tionsfrågor.

Sverige har redan i dag lovat att leva 
upp till barnkonventionens krav. Blir 
barnkonventionen lag måste beslutsfat-
tare förhålla sig till den på ett nytt sätt, 
eftersom myndigheter då kan besluta 
utifrån barnkonventionen utan annan 
lagstiftning som stöd. Att göra barn-
konventionen till lag skulle, menar 
utredningen, visa på en politisk vilja att 
säkerställa barns rättigheter i Sverige. 

LYSSNA 
PÅ OSS!

I skolans värld

 Vårt arbete 
har hjälpt

I Moldavien får barn och ungdomar lära sig att uttrycka 
sina åsikter och bearbeta beslutsfattare.  
–Jag har alltid trott att sådana personer var omöjliga att 
nå. Nu har jag mött och diskuterat saker med personer som 
bestämmer i vår stad, säger en av ungdomarna i gruppen. 

FOTO: CRIC

Barns rättigheter står i fokus när Barn-
rättsäventyret möter mellanstadiebarn i 
Göteborg.

FOTO: SOFIA DENZLER
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Gangeisas barnrättsgrupp, är 13 år. Hon 
tycker att det är ett stort problem att alla 
tjejer inte slutför sin utbildning. Det gör att 
de får svårare att hitta riktiga jobb.

– Det är inte lätt att vara tjej här. Ibland 
måste tjejer hoppa av skolan, en del för att 
de blir gravida och måste lämna skolan, 
berättar hon.

Gabriela ser också att unga flickor ibland 
gifts bort med äldre män. Det är också, 
menar hon, ett allvarligt problem.

Gabriela har lärt sig mycket genom barn-
rättsgruppen. Hon vill fortsätta att vara med 
och utveckla sitt samhälle. Hon drömmer 
om att studera vidare och bli ögonläkare.

– Jag skulle vilja jobba här och bygga upp 
en hälsocentral, säger Gabriela.

– Om jag är läkare med bra utbildning 
och kunskap, då kommer folk att lyssna på 
mig och då kan jag få fler att förstå att barn-
äktenskap, sexuella övergrepp och kvinnlig 
könsstympning är något dåligt.

I Matiacoali, Burkina Faso, nöjer sig 
ungdomarna i den lokala barnrättsgruppen 
inte förrän alla barn i skolåldern faktiskt går 
i skolan.  Här arbetar Erikshjälpens samar-
betspartner ODE med engagerade gymna-
sieungdomar.

– Barn har rätt till utbildning och rätt till 
hälsa, säger Mariam Naba som leder grup-
pen och bekymras av att barn i Matiacoali 
inte får vård i tid och att många inte skickas 
till skolan av sina föräldrar.

– Det gör att vårt samhälle kommer på 
efterkälken. Det är inte bra!

Barnrättsgruppen informerar både barn 
och föräldrar om barns rättigheter. De ord-
nar aktiviteter på skolor och vänskapsmat-
cher i fotboll. Allt för att få tillfälle att sprida 
kunskap om barns rättigheter. 

– En kille som kom till våra träffar gick 
hem och berättade för sina föräldrar vad 
han hade hört. Det gjorde att två av hans 
syskon, som tidigare inte gått i skolan, fick 

börja skolan, säger Diagniagou Tankoano, 
en av gruppens medlemmar.

– I dag skriver många föräldrar in sina 
barn redan när de är 6 år. Vi märker verk-
ligen att den kunskap om barns rättigheter 
som vi sprider gör skillnad, säger Mariam.

TEMA: LYSSNA PÅ BARNEN

Många barn har orimligt 
lång väg till skolan. Det är 
ett faktum som barn-
rättsgruppen i Gangeisa, 
Kenya, tar upp i ett drama. 
Gruppen bidrar till att göra 
barnen delaktiga i sin egen 
utveckling. Det är också 
förutsättningen för varak-
tig förändring. 

 FOTO: DINO DERVISEVIC

Anders Malmstigen, generalsekreterare 
på Svenska Missionsrådet, Erikshjälpens 
utveckling från ”traditionell hjälp- och 
biståndsorganisation” till barnrättsorgani-
sation, hur skulle du beskriva den?
– Den har varit succesiv och tog avstamp i 
en vilja att utvecklas som organisation och 
bidra till varaktig förändring. En förutsättning 
har varit Erikshjälpens tydliga ställningstagan-
de för barnkonventionen. Att man vill utgå 
från barnens perspektiv. Det har inneburit 
att man under en period avslutat gamla 
samarbetsrelationer och inlett nya. Detta för 
att möjliggöra nya arbetssätt där varaktiga 
förändringar står i fokus.

Finns det sådant som en barnrättsorganisa-
tion kan utföra som en mer traditionellt 
arbetande hjälporganisation inte kan? 
– Skillnaden handlar nog om på vilket sätt 
man är med och bidrar till förändring och 
om hur varaktig den är. Många traditionella 
hjälporganisationer hjälper människor i nöd. 
Det är bra. En barnrättsorganisation kan 

arbeta på ett sätt 
som leder till mer 
bestående föränd-
ring. De kan också 
bidra med förståelse 
av vad som behöver 
prioriteras utifrån 
barnens perspektiv.
 

Hur tycker du att Erikshjälpen axlar rollen 
som barnrättsorganisation? 
– Den rollen axlar Erikshjälpen bra. Organisa-
tionen har utvecklats starkt de senaste åren. 
Det syns på den inriktning verksamheten har 
och vilken typ av samarbetsorganisationer 
man väljer att jobba med.  Ett exempel är 
Kambodja där Erikshjälpen arbetar med att 
integrera barnhemsbarn i vanliga familjer. 
Erikshjälpen utarbetar också modeller och 
arbetssätt som kan spridas brett i samhället 
samtidigt som de förmedlar hjälp till många 
enskilda barn. Genom sina partners både 
utbildar och avkräver Erikshjälpen ansvar från 
de instanser som bär ansvar för barnen.

Vad är nyttan av att Erikshjälpen i dag är en 
barnrättsorganisation?
– Att inte bara tillfällig hjälp förmedlas utan 
att organisationen samtidigt bidrar till varak-
tig förändring.

”PRIORITERAR UTIFRÅN BARNENS PERSPEKTIV”

Pontus Modéer, konsult på Rightshouse som bistått Erikshjälpen i 
det strategiska arbetet med att bli en barnrättsorganisation.

”Ibland kan organisationer 
frestas att förenkla berättelsen 
om barnet för att lättare nå 
gåvogivare och understöd-
jare. För Erikshjälpen som 
barnrättsorganisation är det 
viktigt att våga fortsätta 
att kommunicera hur saker 
hänger ihop och att sprida 
kunskap även om krångliga 
samband och komplexiteten i 
det arbete som utförs. Det handlar om att motverka förenk-
ling och fördumning och att våga tro att människor vill veta 
sanningen om hur saker och ting faktiskt ligger till.”
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Barnrättsgruppen i Matiacoali, Burkina Faso, sprider kunskap 
om barns rättigheter. Bland annat rätten att gå i skolan.
FOTO: SOFIA DENZLER

procent av barnen i världen upplever 
att vuxna aldrig eller sällan lyssnar 
på dem och tar deras åsikter på 
allvar. Det visar undersökningen 
”Small Voices, Big Dreams”, gjord av 
ChildFund Alliance. I undersökning-
en deltog drygt 6000 barn, 10-12 år 
gamla, från 44 olika länder. 

Så kan du hjälpa

BLI FADDER!
Genom att bli fadder hos Erikshjälpen 
är du med och ser till att barn får en 
trygg uppväxt och skolgång. Du bidrar 
också till att barnen får göra sina rös-
ter hörda, ta egna initiativ och lära sig 
mer om sina rättigheter.
Som fadder får du foto och informa-
tion om ett specifikt barn i ett av våra 
projekt. Det här barnet är ambassadör 
och talesperson för sig och andra 
barn i området och landet där de bor. 
Ditt bidrag leder till att barnen får det 
bättre och att hela samhället utveck-
las. 
Som fadder ger du en valfri summa, 
från 200 kronor i månaden, via auto-
giro eller plusgiro. 
Läs mer på erikshjalpen.se/fadder

I podavsnittet "Lilla biståndsskolan" får du 
veta mer om hur Erikshjälpens som barn-

rättsorganisation jobbar. http://www.bistands-
bloggen.se/lilla-bistandsskolan-bistandspodden/
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Varför blir det krig? … och hur kan man sätta stopp för det? 

Alicia Storm Carl
Storm Jin Rye Davidsen, 9 år, 
Oslo:
– Krig kan det bli om några blir 
oeniga om något eller om någon 
vill ha något. För länge sedan var 
det ju krig om att få Norge. 
– För att förhindra eller få slut på 
krig måste man bli överens och 
inte vara sura på varandra. Man 
borde ha demokrati så att det blir 
flera, inte bara en, som bestäm-
mer i landet.  

Carl Johansson, 7år, Björketorp:
– Det blir krig när de är osams 
och de slåss mot nåt.
– Krigen kan sluta om de pratar 
om det de försöker ta. Att de 
pratar. Att de blir vänner. Att de 
har en diskussion och att de har 
skakat hand på det.
  

Alicia Rannug, 5 år, Vallentuna:
– Att man slår någon så alla blir 
döda. Då blir det krig. 
– Om man växer där det är krig 
då vill man bli arg och brottas 
och göra illa någon så alla dör. 
Så man inte har någon mat. Så 
man inte lever. Då dör man.
– Man kan hjälpa dem som 
dör på olika sätt. Man måste 
tänka lite på vilket sätt man gör 
dumma saker. Man får tänka 
liksom att göra snälla saker.

Evelie
Evelie Rannug, 7 år, Vallentuna:
– Det blir krig för att de vill döda 
och ha det landet. Och de som 
dör, de blir ju ledsna om det är 
en i deras familj. Om någon har 
dött så gråter någon. Länge.
–  I vissa länder händer sånt till 
och med på natten. Om det är 
på natten så är man jättetrött 
och då måste man hitta skydd så 
man inte dör. Jag vill att de ska 
sluta göra krig. Det är det enda 
jag vill. Att de inte ska dö.

Så 
tycker

   jag 

RAKT PÅ SAK

Öka tillsammans-känslan!

TEXT: MONICA SAMUELSSON
FOTO: PRIVAT

CAJSA TENGBLAD
47 år. Gift med Pelle. Mamma 
till Max, Melina, Matteus och 
Marcus. Bor i Kaxholmen strax 
utanför Huskvarna. Föreläser, 
skriver och coachar. Ägnar sig gärna åt musik, träning 
och att umgås med vänner. Brinner för att ge redskap 
till att främja hälsa.

        Varje dag  
sker små under-
verk omkring oss
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"Kom i form!” ”Gå ner i vikt!” ”Förbättra 
din självkänsla!” Dagligen bombarderas vi 
med en mängd budskap som handlar om 
hur vi kan må bättre och bli en ”bättre ver-
sion av oss själva”. I världens mest individua-
listiska land Sverige läggs ansvaret för hälsan 
ofta på individen, när det är en mängd andra 
faktorer som avgör hur vi mår egentligen. 

Personligen kan jag känna mig stressad 
över hur jag ska hinna med att läsa alla 
böcker och gå på alla kurser som syftar till 
att jag ska bli mindre stressad, må bättre och 
tycka mer om mig själv. Kanske står lyckan 
och välbefinnandet inte att finna i en ökad 
självfokusering, utan i en ökad tillsammans-
fokusering? Studier visar att en ökad självfo-
kusering kan utgöra en riskfaktor för psykisk 
ohälsa. 

Ett av de mest underskattade hälsomed-
len är vikten av att göra bra saker för andra. 
Forskning kring självkänsla tyder på att det 
är när vi släpper självfokusering och egocen-
trering och ägnar oss åt omgivningen och 
deras behov som den tillräckligt goda själv-
känslan utvecklas. Självkänsla får vi inte av 
att boosta våra egon, utan av att bry oss om 
varandra. Det är dags att vi börjar prata om 
hur vi kan öka tillsammans-känslan istället 
för självkänslan!

Lyckoforskningen visar att vi är lyckligast 
när vi tillsammans gör något gott för andras 
bästa. Att bry sig om hur andra har det och 
aktivt hjälpa till har många positiva effekter: 
Det gör oss mindre stresskänsliga, stärker 
immunförsvaret, ger en skjuts åt belönings-
systemet och gör folk lyckligare. 

Positiva känslor och socialt stödjande 
beteende smittar mer än något annat. Att 
vara generös och dela något man har med 
andra ger utslag i hjärnans belöningssystem 
- till och med starkare än vad mat, pengar 
och sex ger!
   

Varje dag sker små underverk omkring oss. 
Jag glömmer aldrig när jag hörde talas om 
en skolklass i Skellefteå som i årskurs tre på 
gymnasiet valde att skänka hela den ihop-
samlade klasskassan, 55 000 kronor, till ett 
hjälparbete i Kongo. Deras generositet och 
medmänsklighet inspirerade mig till att vara 
med och stödja flera hjälparbeten genom 
mitt företag. Goda handlingar smittar!

I julas blev vår familj med fadderbarn för 
första gången, då mina två yngsta söner och 
jag var på välgörenhetskonsert för ett projekt 
i Uganda. Våra vänner åkte till Tanzania över 
jul och inspirerade oss att ge barn där möj-
lighet till skolgång i julklapp. Nyligen blev 
vår tonårsdotter Ung Fadder för Erikshjäl-
pen. Goda handlingar smittar!

Medkänslan ökar när vi ser likheterna med 
andra, när vi ser oss själva som människor 
som alla andra.  Vi hör ihop och har ansvar 
för varandra. Tillsammans kan vi underlätta 
livet för varandra. Tillsammans är det nya 
själv!
 ”Vi kan inte göra stora saker, utan små saker 
med stor kärlek.” (Moder Teresa). Genom 
att se, le, ge och bry oss om varandra kan vi 
göra små underverk varje dag!
Låt oss hjälpas åt att öka tillsammans-
känslan och sprida medmänsklighet och 
generositet! 

DET HÄNDER PÅ ERIKSHJÄLPEN VÅREN 2017

ENGAGERADE UNGA 
MÖTS 
Unga personer engage-
rade inom Erikshjälpens 
nätverk Ungagerad möts 
för en inspirationshelg i 
Huskvarna med föreläs-
ningar, workshops och gemenskap.  

APRIL

1-2
Lör-Sön

MAJ

1
Måndag

VÄLGÖRENHETSLOPP I 
JÖNKÖPING
Inför Jönköping Marathon 
i augusti hålls ett välgören-

hetslopp i Jönköping, där deltagarna betalar 
en frivillig startavgift som går till Erikshjäl-
pens arbete för barn som drabbas av krig 
och konflikter. Erikshjälpen är insamlings-
partner till Jönköping Marathon. 

ERIKSDAGEN FIRAS  
Erikshjälpen Second Hands 
butiker firar Eriksdagen till 
minne av Erikshjälpens 
grundare Erik Nilsson.  
Dagskassorna går till Eriks-
hjälpens arbete för barns 
rätt till utbildning och under 
dagen delas även Erikssti-
pendiet ut till engagerade 
barn- och ungdomsledare i 
de kommuner där Erikshjäl-
pen Second Hand finns.

ERIKSHJÄLPEN FÅR ÅRETS 
POSTKODCHECK
PostkodLotteriets överskott 
för 2016 fördelas till för-
månstagarna, bland annat 
Erikshjälpen. Förra året fick 
Erikshjälpen ta emot 15 mil-
joner kronor i basstöd och 6 miljoner till ett 
speciellt projekt för romer i Rumänien.

MARS

6
Måndag

KALENDERN

Magasinet Scandinavian Retro tar emot 
utmärkelsen Sveriges Second Hand 
Profil 2017 på Erikshjäl-
pen Second Hand 
i Spånga. Tisdag 
4 april kl 17:00. 
Chefredaktör 
Viveca  Carls-
son tar emot 
priset.

ÅRETS SECOND HAND PROFIL PRISAS APRIL

29
Lördag

KONSERTER
Under våren blir 
det konserter och 
event med bland 
annat Peter Hall-
ström, Michael Jeff 
Johnson Trio, Våga 
Drömma och Erik Tilling. 
Missa inte Peter Hallström i När livet 
vänder, SVT2, onsdag 29 mars kl 20.00.

Se alla event på erikshjalpen.se 



Uppmärksamma kvinnor räddar fler liv på den indiska 
landsbygden än vad läkare gör. Att ge kvinnorna utbild-
ning ökar också deras frihet och förvandlar samhällen.

Rama lyfter 
kvinnor till 
självständighet

INDIEN

16 17

Luften som letar sig in i den luftkonditione-
rade bilen är het som i en bastu. Upplevelsen är 
densamma varje dag och varje gång bildörren 
öppnas. Ändå är värmen alltid lika överrump-
lande. 

Som praktikant genom Erikshjälpen har jag 
spenderat tre månader i ett nu sommarvarmt 
Indien. Här praktiserar jag hos organisationen 
EFICOR som jobbar för ett jämlikt, ansvarsta-
gande och medmänskligt samhälle. 

I dag möts vi av Rama Solankis glada leende. 
Hennes svarta hår, blankt av kokosolja, skiner 
i solen och hon skrattar när jag på stapplande 
hindi frågar hur hon mår. Hon skakar hand 
med projektkoordinator Jididiya och möter 
hans blick. Dessa i vår värld till synes små 
gesterna – en utsträckt hand, en fast blick och 
synligt hår – är väldigt ovanliga för en kvinna i 
Ramas värld.

Under min tid i Indien har jag haft glädjen 
att följa ett hälsoprojekt i området Madhya 
Pradesh. Det syftar till att genom primärsjuk-

vård minska dödligheten för både ofödda barn, 
barn under två år och gravida kvinnor.

Planen är att stärka hälsoservicen i byarna 
och skapa en efterfrågan av hälsovård. För 
drygt ett år sedan började Rama som ansvarig 
i en rad byar. Då, i början, drog hon ner sin sjal 
framför ansiktet när organisationens bil brom-
sade in framför henne. Blicken hade hon fäst i 
marken. 

– Jag var som en groda i ett dike. Fångad, 
berättar Rama som vid den tiden upplevde sig 
som fast inom den lilla radie som hennes by 
omfattade. Fast, bakom sin sjal, i hemmafruns 
dagliga sysslor.

– Jag hade en dröm men visste inte vad jag 
skulle göra för att få den att gå i uppfyllelse. 
Senare förstod jag att det handlade om att vara 
fri. Nu, genom EFICOR, är den uppfylld, säger 
Rama som tillsammans med de andra i teamet 
gång på gång berättar för kvinnor hur de kan 
förbättra både sin egen och sina barns hälsa. 

Du kan vara med och stödja 
arbetet för kvinnors och barns 
rättigheter i Indien.
Swisha en gåva till 9009283 
och märk med Indien

Så kan du 
hjälpa

För många av kvinnorna i byarna här har Rama 
blivit ett föredöme, ett exempel på att det 
faktiskt går att göra något åt sin situation.

TEXT & FOTO: LINDA EKSTRÖM
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BLI MÅNADSGIVARE
Vill du vara med och hjälpa på lång sikt? 
Som månadsgivare ger du en fast summa 
varje månad via autogiro. Pengarna an-
vänds där de behövs som allra mest. Tack 
vare dina månadsgåvor kan vi ge barn vad 
de har rätt till och behöver: trygghet, ett 
hem, mat för dagen och skola.

SCHYSSTA KLÄDER OCH 
PRYLAR FRÅN DECE
Bland prylarna i vår gå-
vobutik hittar du snygga 
läderprodukter och 
mössor från Dece. De 
är tillverkade av romska 
män och kvinnor i den 
lilla staden Siria i Rumä-
nien. Jobbet ger dem 
inte bara lön och mat på 
bordet, utan också mening, tillhörighet och 

en stark självbild.

EN GET SOM  
GÖR SKILLNAD
När du köper en get är du 
med och stärker utsatta 
massajer i Kenya. En get 
kan förändra livet för en 
hel familj. Barnen får till-
gång till näringsrik mjölk, 
och familjen kan föda upp 
och sälja nya getter och 
på så vis få en inkomst.

POSTER
I vår gåvobutik kan du 
köpa den här snygga och 
lekfulla postern som 
illustrerar barnkonven-
tionen. Annefrid Sjöman, 
illustratör, har skänkt 
det grafiska mönstret till 
Erikshjälpen. Postern är 
i A3-format och kostar 
200 kronor inklusive 
frakt. 

Fler prylar och gåvor hittar du på
erikshjalpen.se/gavobutik

Gåvobutiken
INITIATIVET

I samband med Världens Barn-dagen fanns Göteborgs Ungageradgrupp på plats på Erikshjälpen 
Second Hand i Kortedala. Där ordnade de bland annat olika aktiviteter för barn. 

”Att föda en 
flicka ses som ett 
sämre alternativ”
Linda Ekström, du har varit i Indien 
genom Erikshjälpens praktikant-
program. Hur var det att möta 
Rama?
– Det var glädjefyllt. Trots att vi inte pratar 
samma språk kunde vi kommunicera och 
det var en lärorik upplevelse. Att språk 
inte är en barriär. Rama lärde mig det.  

Hur ser kvinnornas situation i In-
dien ut? 
Vilka är deras största utmaningar?
– Ur ett jämställdhetsperspektiv har 
Indien mycket att uträtta för kvinnor och 
flickor. Att föda en flicka ses av många 
föräldrar fortfarande som det sämre al-
ternativet, och de fortsätter att bli gravida 
tills de får en pojke. Först då innebär det 
nya livet något positivt. 

– Under mina månader på Indiens 
landsbygd mötte jag otrolig många starka 
kvinnor, med mycket vilja, värme och 
kraft. En utmaning är att få dem att se hur 
värdefulla och kapabla de är att påverka 
sin situation och sitt liv. Om de når den 
insikten kommer situationen för kvinnor 
och flickor i Indien att förändras snabbt. 
Tror jag.   

Vad gjorde starkast intryck på dig 
under din praktikperiod i Indien?
– Hur olika vi lever våra liv. I Sverige och i 
Indien. Vi lever som individer och de som 
en del av något större. Som en familj, 
ett trossamfund eller ett samhälle. Vi ser 
tiden som något som går. De ser tiden 
som något som är. 
– Trots det svåra liv många lever genom 
torka och fattigdom möttes jag alltid av 
människors stora leenden, en stolthet 
över vad som var deras och viljan att dela 
med sig av det. Det påverkade mig.    

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON  FOTO: PRIVAT

  

INDIEN

Rama uppmuntrar ofta flickor och 
kvinnor hon möter att utbilda sig och 
göra verklighet av sina drömmar.

De uppmuntrar kvinnor att våga bryta med 
gamla seder och våga åka till sjukhuset för 
undersökning, råd och hjälp.

 – Jag har vigt mitt liv åt samhället och 
åt kvinnor som mig, fortsätter Rama som 
genom EFICORs arbete får kvinnor att 
våga ta sig till sjukhuset för att föda sina 
barn eller för att få kostråd när barnen visar 
sig vara undernärda.

Under resans gång har Rama vuxit, fått 
ny kunskap, ökad självkänsla och stärkt 
självförtroende.

Förr handlade global hälsopolitik kan-
ske mest om primärvård. Trender och 
rön har under åren varit många. Visst kan 
nymodigheter ibland vara bra men det 
som verkligen bidragit till att barn, på flera 
utsatta platser runt om i världen, faktiskt 
började överleva sina första år, det var 
varken medicinska eller tekniska lösningar. 
Det var istället utbildning av flickor. 

Miljontals liv har räddats genom att 
kvinnor tillsammans börjat förändra sina 
– och sin omgivnings – beteenden. De 
viktigaste hälsoarbetarna, de som lyckats 
minska dödligheten av barn på den indiska 
landsbygden, är inte främst de högutbil-
dade läkarna, utan alla de mammor som 
lyssnat, lärt och omvandlat sin nyvunna 
kunskap till handling.

På samma sätt har de allra viktigaste 
hälsoinstitutionerna inte alltid varit de 
toppmoderna sjukhusen utan de lokala 
hälsocentren. 

När Rama jämför sin situation med an-
dras i byn säger hon att hon har tur. Hon 
får prata, dansa, sjunga som hon vill och 
göra sitt jobb själv. Förr var det otänkbart 

att hon skulle ta sig någonstans på egen 
hand, utan sin man. Nu har hon till och 
med en egen motorcykel.

– Jag kunde aldrig föreställa mig att jag 
skulle åka motorcykel själv. Nu gör jag det 
varje dag, skrattar Rama som dock blir 
både rädd och allvarlig när hon tänker på 
hur livet varit utan EFICOR. 

Jag frågar om hon i dag kan se sig själv 
som en förbild för andra. 

 – Flickor och kvinnor jag möter säger 
att de vill prata på samma sätt som jag gör 
och att de vill jobba som jag gör. De här 
personerna får jag uppmuntra att studera. 
Kunskap är vägen till frihet. 

Nu har Rama en annan dröm också. Att 
renovera huset. I dag är det byggt av träd-
stammar och grenar som är täckta med 
lera. Taket består av hö och svarta sop-
säckar. Rama vill ha ett ordentligt tak på 
sitt hus. Hon har nyligen öppnat en liten 
butik i anslutning till huset. Där förser hon 
byn med de mest nödvändiga varorna. 

Att driva eget är en idé som Rama har 
fått av andra kvinnor som hon mött genom 
EFICOR. Innan vi lämnar visar Rama 
stolt upp sin butik och poserar oblygt med 
motorcykeln inför kameran.  

Ramas berättelse är en berättelse om 
förändring. Den visar vad kunskap och 
makt över den egna hälsan och den egna 
ekonomin kan göra för en människas ut-
veckling. För ett samhälles utveckling. Det 
finns många miljoner kvinnor som i dag 
befinner sig där Rama var tidigare. Ska 
världen förändras och utvecklas så måste 
resan börja just hos dem. 
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”Vi vet att vi kan   
göra skillnad”
Förra året startades ett antal lokalgrup-
per inom Ungagerad – Erikshjälpens 
nya nätverk för unga. Tanken med lo-
kalgrupperna, som nu finns i Göteborg, 
Stockholm och Jönköping är att de på 
olika, kreativa sätt ska lyfta frågor kring 
barns rättigheter på sina respektive 
orter. Vi har pratat med Frida Gustafs-
son, ledare för Erikshjälpens lokalgrupp 
i Göteborg. 

När startades er grupp?
– I samband med att Erikshjälpens hade en 
kick-off för Ungagerad i början av förra året. 
Sedan drog vi igång själva i mars månad. I 
höstas var vi åtta personer i vår grupp och vi 
träffades ungefär en gång i månaden. 

Vad har ni gjort under träffarna? 
– Vi har framför allt planerat och diskuterat 
vad vi vill göra i gruppen. I höstas arrangera-
de vi ett event i second hand-butiken i Kor-
tedala i samband med Världens Barn-dagen, 
då vi ordnade olika aktiviteter för barn, som 
ansiktsmålning och sagostund med sagor 
från olika delar av världen. Det blev en väl-
digt lyckad och rolig dag. 

Vad har ni för planer framöver?
– Vi har många olika tankar och idéer. En 
av idéerna är att anordna diskussionskvällar 
med tid för föreläsning, mat och diskussion. 
Vi har också diskuterat att det vore roligt att 

på något mer konkret sätt få vara med och 
inspirera ungdomar att göra skillnad. 

Varför väljer ni att engagera er i en lo-
kalgrupp? 
– Vi gillar att vara en del av Erikshjälpens 
arbete på ett aktivt, integrerande och inno-
vativt sätt.  Att veta att vi faktiskt kan åstad-
komma något bra. Flera av oss har också 
besökt Erikshjälpens projekt och sett vilken 
nytta det gör. Det ger extra driv och inspira-
tion att vara med och engagera sig. Engage-
manget kommer dessutom naturligt när man 
omges av alla fina människor i lokalgruppen. 

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON  FOTO: ARIJANIT ROCI

Frida Gustafsson

Läs gärna mer 
om Ungagerad 

på www.
ungagerad.nu
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NYFIKEN PÅ

Fyra år gammal trampar lilla Bodil iväg med skid-
liknande brädlappar på fötterna. Kanske inte mils-
långt in i skogen men ändå till andra sidan skogs-
brynet. Tillräckligt långt för att inte längre synas 
hemifrån. Någon arbetar med sin såg där i skogen. 
Det är väl det hon hört och det som lockar henne 
hit. Nu ser mannen den lilla flickan, lägger ifrån sig 
sin såg och tar strax av sig handskarna.

dag, sjuttio år senare, låter ju det här livsfarligt. 
Vad skulle han göra med mig? Men då betrak-
tades en medelålders skogsarbetare i den här 
situationen inte nödvändigtvis som en potentiell 
brottsling. Tidsandan var inte sådan. Och att jag 

rörde mig fritt var inte heller något som upprörde någon. 
Att jag ändå träffade på en vuxen människa där i skogen 
var ju bara bra. Då kunde ju någon se efter så att jag inte 
ställde till något dumt.

Vi sitter i Bodilrummet på Certec, avdelningen för 
rehabiliteringsteknik inom Institutionen för designveten-
skaper vid Lunds Tekniska Högskola. Det som tidigare 
var Bodil Jönssons arbetsrum är i dag konferensrum med 

vacker utsikt. I en nedsänkt låda mitt på bordet, bland 
sladdar och möjlighet till uppkoppling, finns också stea-
rinljus och tändstickor. Några levande ljus gör oss därför 
sällskap under den stund samtalet pågår.

Mannen som den fyraåriga Bodil mötte i skogen kom 
att göra långt större intryck på henne än vad som då var 
möjligt att greppa. Kanske kaffesugen, kanske bara trött 
och i behov av lite vila, kanhända barnkär, tog han av sig 
handskarna efter att först ha borstat snön av en stubbe. 

– Och så pekade han och berättade för mig om års-
ringar. Att det gick att räkna hur gammalt trädet, eller nu 
stubben, var. Och jag, som hade barnets konkreta fantasi, 
fick för mig att även jag hade sådana ringar. Hade man 
lyft huvudsvålen av mig så hade man sett mina fyra, och 

Med barnet 
ständigt 
närvarande

I–

KORT OM BODIL
Fysiker och professor emerita i rehabi-
literingsteknik. Känd bland annat från 
tv-programmet Fråga Lund, ett flertal 
sommarprat samt för sina böcker, 
bland annat Tio tankar om tid och nu 
senast Tio tankar om arbete.

Ålder: Född 1942
Bor: Utanför Lund i naturskyddat om-
råde med rådjur, mullvadar och vildsvin 
runt knuten.
Familj: Sambo, tre barn och fem 
barnbarn.
Förebild: ”Min farmor. Hon hette Anna. 
Hon hade ont om det mesta. Mat, vat-
ten, värme. Men hon hade aldrig ont 
om tid. Hon dog när jag var 7 år. Hon 
kunde nog inte ens tro att man kunde 
ha ont om tid. Hon hann säkert inte allt 
hon skulle medan det var ljust. Det  
fanns nog alltid saker att göra och då 
gjorde man så gott man kunde.”

BODIL JÖNSSON, 74
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nu faktiskt snart fem, årsringar. Att jag snart skulle fylla år, 
det var ju vad hela livet handlade om.

Aldrig någonsin berättade lilla Bodil om sin nya stora 
insikt. I så fall hade den säkert tagits ifrån henne och tan-
ken hade inte fått ligga kvar och blivit ruvad på så länge. 
Inte förrän i 8-årsåldern blev Bodil påkommen med hur 
hon tänkte och skämdes för det. Det blev ett av barndo-
mens många tydliga minnen som bidrog till en säregen 
dialog när hon själv var 30 år.

– Jag mötte då en kvinna i 50-årsåldern. Tjugo år äldre 
än jag uttryckte hon att hon ändå kände sig så ung. Jag 
minns att jag, nästan reflexmässigt, svarade ”Ja, men du är 
ju det – också!” Och så började jag berätta för henne om 
årsringarna. Att hon bar alla sina åldrar inom sig samtidigt. 
Barnet, tonåringen, den unga vuxna och nu den medelål-
ders versionen av henne själv.

– Det är en bra bild att applicera både på sig själv och 
på andra, säger Bodil Jönsson som gärna tänker på sina 
årsringar som just de gestalter av henne själv som de sym-
boliserar. 

– Hur gammal känner jag mig? Jo, jag känner mig ju 
samtidigt som alla de olika åldrar jag varit i. Det handlar 
inte om att vilja göra sig själv yngre än man är utan mer 
om att existentiellt erkänna att jag bär alla mina åldrar 
inom mig. Och håller jag mig bara riktigt tyst och lugn 
kan sjuåringen i mig börja kommunicera med 32-åringen 
eller 59-åringen, säger Bodil plirögt.

Det handlar inte om hokuspokus, däremot om en 
insikt som Bodil menar skulle kunna tillföra bland annat 
demensvården mycket. Att se och uppmärksamma att 
människor är långt mycket mer än de just i dag kanske har 
förmåga att presentera.

Bodil Jönsson växte upp i Nissadalen med mamma, 
pappa och en äldre syster.  

– På 40-talet var man barn för att bli vuxen. Tidsandan 
var sådan att barn inte skulle fråga och det lärde jag mig. 
I stället gick jag och undrade och teg. Det låter säkert 

hemskt i dag men jag hade en fantastisk barndom med alla 
mina undringar i huvudet som jag hade fullt upp med att 
hitta förklaringar på.

Studierna förde så småningom Bodil till Halmstad. In-
riktningen kom mest av en slump. Duktig i språk var hon 
och som flicka, dessutom från landet, förväntades hon bli 
latinare. Bodil valde ändå reallinjens matematiska gren och 
tog studenten 1960.

– Eftersom jag var fostrad att aldrig ifrågasätta så hade 
jag mycket lätt för att lära. Glufs, glufs, glufs, säger Bodil 
om alla de kunskaper hon tillägnade sig under de natur-
vetenskapliga studierna. Och för att sedan slå följe med 
sin ungdomsförälskelse fortsatte hon till Lund och studier 
i matematik och fysik. Teknisk fakultet fanns inte i Lund 
förrän år 1962.

– Jag fick jobb under studietiden. Började som as-
sistent på fysikinstitutionen 1963. Då var jag 21 år. Jag 

undervisade på halvtid och forskade på halvtid. 
Tog aldrig några studielån. Jag jobbade ju hela 

tiden. Och sedan fick vi tre barn också, berät-
tar Bodil, som blev mamma första gången vid 
23 års ålder.

– I dag verkar det så ansvarslöst att göra 
som vi gjorde då. Studier, karriär och familj, 
allt skulle ske på samma gång. Men det där 

med familj och barn var en så självklar del av 
livet, att vi skulle ta hand om våra barn men 

också allt det andra. Det gick ju inte alls, konstate-
rar Bodil för att sedan rätta sig själv.
– Jo, det gick ju hur bra som helst. Då hade vi sex måna-

der ledigt och sedan fick vi klara oss själva och då gjorde 
vi det. Och inga dagis fanns det heller.

Men barnflicka hade många familjer och i de växande 
bostadsområdena kryllade det av barn. I dag är nästan alla 
barn på dagis men där och då var det som Bullerbyn mitt 
i staden. Bodil vill inte gärna moralisera. Var tid har sin 
lösning och att vara någorlunda följsam med utvecklingen 
mår, tror hon, de flesta bäst av. 

– Skulle du i dag helt stanna hemma med dina barn 
fram till att de börjar skolan så skulle de nog bli ganska 
ensamma. I dag finns det ju under dagtid inte många barn 
att leka med i kvarteren. 

Åren går och Bodil Jönsson är en mycket uppskattad 
lärare på universitetet. Hon jobbar hårt och startar bland 
annat upp det som i dag är Certec, avdelningen för reha-
biliteringsteknik inom Institutionen för designvetenskaper 
vid Lunds Tekniska Högskola. 

– Den kom till för drygt 25 år sedan. Det var en an-
norlunda tid. Människan var ännu inte upptäckt i teknisk 
fakultet. Det som fanns var en rad personer duktiga på na-
turvetenskap och teknik. Andra var pedagoger, humanister 
och samhällsvetare. Men vi skulle hålla på med det krassa. 

– När jag presenterade idén att vi skulle börja utveckla 
teknik för de människor som behövde det allra mest, då 
var det värre än att komma dragandes med bara männ-
iskor. Jag kom ju dessutom med människor som det 
tekniskt sett var fel på, säger Bodil som var besjälad av att 
sammanlänka mänskliga drömmar, önskningar och behov 
med tekniska möjligheter. 

– Jag ville visa för teknologer vad teknik kan vara bra för 

och då inte bara industrins version.  Jag hade själv många 
vänner med funktionsnedsättningar och det störde mig att 
det fanns så mycket teknik men att så lite var tillgängligt 
för dem, säger Bodil som kom att ägna mycket energi åt 
just gränssnitt mellan människa och teknik, ett forsknings-
område hon ganska tidigt fick vittring på. 

Något ekonomiskt stöd från tekniska högskolan blev 
det inte. Skaffa pengar fick Bodil och hennes kollegor göra 
själva. 

– Institutionen gick att etablera tack vare att jag var en 
hyfsat känd fysiker. Jag fick bära hela ansvaret. Hade initia-
tivet misslyckats så hade jag fått bära det också. 

Skälet till att Certec än i dag finns och nu som en er-
känd del av Lunds Tekniska Högskola beror, menar Bodil 
Jönsson, på att det nu är avgörande för företag att ”fru 
Svensson” själv klarar av att hantera sin teknik. Att var och 
en kan använda avancerade verktyg kräver att de är anpas-
sade för människor. Förr var det ju bara tekniskt skolade 
personer som använde tekniken. 

När hon ser tillbaka kan Bodil Jönsson konstatera att 
hon lämnade den renodlade fysiken, som hon hade ägnat 
sig åt under 25 år, för att hon inte längre upplevde den 
vara viktig på riktigt. Att hon hela tiden egentligen varit 
mer intresserad av människor än av teknik.  

   
Känd hos allmänheten blev Bodil Jönsson i början av 
1990-talet i TV-programmet Fråga Lund. Storsäljaren Tio 
tankar om tid utkom 1999 och många har lyssnat då hon, 
flera gånger under åren, sommarpratat i Sveriges Radio.  

– Jag har satt avtryck om tid i vår tid. Folk vågar nästan 
inte prata om tid utan att involvera mig, säger Bodil Jöns-
son.

När boken Tio tankar om tid kom ut, strax före millen-
nieskiftet, togs den emot som något av ett evangelium till 
den stressade nutidsmänniskan. Redan i första kapitlet slog 
Bodil Jönsson fast det glada budskapet att ”tid är det enda 
du har”. Där stod att läsa om de 30 000 dygn som den 
genomsnittlige svenskens liv varar. Ett kapital, en indivi-
duell förmögenhet, som dock av många förvrängts till en 
upplevd bristvara.

Bodil skrev om klocktid och upplevd tid. Att det är 
den personliga, upplevda, tiden vi vill ha lång. Kanske 
evig. Medan det är klocktiden som vi jagar efter, styckar i 
smådelar och effektiviserar. Hon skrev om ställtid. Den tid 
av förberedelse som det tar att få något uträttat. Och om 
modet att välja avskildhet för att arbetsresultatet ska bli det 
önskade. 

Hennes tankar om styckad och ostyckad tid och om att 
vara både närvarande och härvarande tog hundratusentals 
läsare världen över till sig. 

– Jag förstod inte själv att boken om tid skulle få ett 
sådant genomslag. Den som förstod det var Dorotea 
Bromberg som också såg till att den blev utgiven. Min 
stora triumf var att jag fick rätt i fråga om att folk tycker 
om att tänka själva. Jag skriver inte någon på näsan om tid. 
Jag skapar lite ribbstolar för tanken så att vi får lite lättare 
att prata om tid med varandra.

– Om jag tar en väl vald berättelse för att illustrera en 
princip så kommer de flesta alldeles självmant hitta sina 
egna exempel att applicera samma princip på. Tio tankar 
om tid kom just rätt i tid. Inte bara för att millennieskiftet 
stod för dörren utan för att den stressrelaterade ohälsan 

höll på att ta oss i sitt grepp. Det var inte bara de få som 
redan då hade gått i väggen som attraherades av boken 
utan även alla som visste hur det var att börja glömma 
saker för att man var stressad. Eller de som inte kunde 
sova. Boken beskrev den stressade människans vardag och 
erbjöd begrepp att börja resonera kring.

– Det jag skrivit om exempelvis ställtid har påverkat hur 
vi pratar om tid. Både i relation till våra barn, i äktenskap, 
mellan chef och medarbetare. Det är fantastiskt att, med 
ett ord, kunna vara med och påverka en kultur. Det är 
tjusningen i att ibland vara först med att se ett mönster. 

Tio tankar om tid har hittills sålt i 650 000 exemplar och 
har översatts till 15 språk. 

I boken Tio tankar om arbete, som kom ut i höstas, 
visar Bodil Jönsson att arbete i dag hamnar högt upp i 
mätningar över vad som anses vara viktigast i livet. Arbetet 
intar för de flesta en andraplats. Efter hälsa – men före 
familjen. 

– Detta trots att lönearbetet faktiskt bara utgör ungefär 
femton procent av livets alla vakna timmar. 

Utöver lönearbete resonerar Bodil om egenarbete, 
ideellt arbete och frivilligarbete. Många ger, ofta utan att 
reflektera över det som arbete, sin tid åt idrotts- och kul-
tursammanhang, föreningar och organisationer.  

74 år fyllda är Bodil Jönsson alltjämt en flitigt anlitad 
föreläsare. Den pension hon skriver om märker hon nog 
själv inte mycket av än. Och föga förvånande förespåkar 
hon en individuell pensionsålder. 

– Arbetets karaktär måste få spela in, liksom individens 
förutsättningar och önskemål. Att ta vara på äldre männis-
kors förmågor borde vara en självklarhet. Äldre är sämre 
på detaljer än vad yngre är men är i gengäld bättre på att 
se sammanhang och på samspelet mellan kunskap och 
känslor, skriver Bodil.

– Men de som vill hålla sig till den gamla pensionsål-
dern, eller sluta ännu tidigare, bör också kunna göra så, till 
glädje för både familj, grannskap och frivilligarbete. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON   FOTO: TOMMY HVITFELDT
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FOTO: 

         Tycker vi att 
förändringarna går 

för snabbt är jag säker 
på att det är ett intet 

mot vad som kommer 
att ske i framtiden. Det är 

därför vi måste kunna vila
genom att vara närvarande 

i den egna tanken.
Bodil Jönsson, Tio tankar om tid, 1999. 

NYFIKEN PÅ

”Det ska bli spännande 
att få vara med när de 
unga tar makten. Men 
kanske är det inte 
alls makten i formella 
demokratier på lokal 
och global nivå som 
de kommer att vilja ta. 
Kanske hittar de alldeles 
nya maktformer? Under 
alla omständigheter är 
det viktigt att de inte har 
sin ungdomstid som en 
inskolningsperiod, en 
ställtid, till den gamla 
vuxenheten. Det är för 
mycket i vår tids facit 
(miljö, krig, växande klyf-
tor mellan rik och fattig, 
demokratins oförmåga 
att hantera marknaden 
etc.) som pekar åt fel håll. 
Vi behöver nya sätt att 
tänka och handla. Hop-
pas att de unga förstår att 
de inte behöver bli som 
de vuxna är i dag.”
Bodil Jönsson, Tio 
tankar om tid.

"Utöver lönearbete finns 
det egenarbete och 
ideellt arbete. Att ta hand 
om hushåll och familj tar 
mycket tid - 27 timmar 
i veckan för kvinnor, 21 
timmar för män. "Produk-
tionen" inom egenarbetet 
har ekonomiskt uppskat-
tats till att motsvara en 
tredjedel av den inom 
lönearbetet. Men den 
synliggörs nästan aldrig 
i ekonomiska samman-
hang och den ingår 
exempelvis inte i brut-
tonationalprodukten." 
Bodil Jönsson, Tio 
tankar om arbete. 

Barnets perspektiv genomsyrar 
mycket av det Bodil Jönsson 
skriver och gör. Att vi människor 
präglas starkast i barndomen är 
hon övertygad om. I boken Tio 
tankar om tid dryftar hon be-
grepp som närvaro och härvaro; 

– Jag gillar 3-åringens 
envishet. Han accepterar att det 
fanns en tid då han inte vad född. 
Men var fanns han då? 

Bodil Jönsson, Tio tankar om tid. 

Kryssa och vinn Bodil 
Jönssons senaste bok 
Tio tankar om arbete 

på sidan 28.
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MAGNUS HÖRDEGÅRD

Familj: Gift med Malin. Tre söner; 
Gustav, Ludvig och Hugo. 
Bor: I Bankeryd strax utanför Jönköping.
Gör: Är musiker, kompositör, piano-
pedagog och författare.
Aktuell med: Biografiska boken ”Vägen 
hem för Benjamin Blå” samt popskivan 
”Benjamin Blå.” Under år 2017 krönikör 
i Erikshjälpens tidning. 
Gillar: All slags matlagning.

FOTO: PATRIK SVEDBERG

orden har tagit sig ytterligare ett varv 
runt solen och vi går mot ljusare tider. 
Tiden rusar och det dröjer inte länge 
förrän asfalten utanför vårt hus sopas rent 
från vinterns grus och vår granne med kat-
ten som försvann, dricker kaffe på tomtens 

nyvakna gräs. Om ett par månader kommer 
kanske vårvärmen på allvar, dörrar öppnas och 
utan att tveka blottar vi våra bleka vinterkrop-
par för varandra. Vi pratar om väder och vind 
över häckarna. Betydelsefullt småprat. 

På tal om människor i mitt närområde. I 
somras, när jag som mest intensivt rensade 
vår halvlyckliga syrenhäck, hörde jag en man 
säga mitt namn någonstans över mitt huvud. 
Jag reste mig upp och släppte greppet om min 
hacka vars handtag redan börjat skava sönder 
min handflatas mjuka hud. Mannen, låt oss kalla 
honom Ronny, log och tittade menande på 
två flak Cola Light som vilade i hans tatuerade 
armar. 

  

"Jo, det är så här att vi ska ha fest, sambon och 
jag, å när jag skulle köpa lite dricka till ungarna 
råkade det bli sockerfritt i stället för vanlig. Ja, 
jag vet ju att du har din diabetes så jag tänkte att 
du behöver dom här bättre än jag.”

En varm känsla spred sig i min kropp, det var 
så enkelt och fint. Ronny, som jag inte känner 
vidare väl, förstod kanske inte själv hur mycket 
det betydde för mig just då och jag tror inte 
att det var särskilt planerat från hans sida. Han 
hade inga baktankar, inga tysta förväntningar, 
det var endast en naturlig och vacker handling. 

Ibland blir jag orolig för mig och min omgiv-

ning. I vår torra och fattiga öken, där vi jagar 
runt likt vilda hundar, ser vi inte lika klart 
längre. Sanden yr, sikten blir allt sämre och 
vi får grus i våra annars så klara ögon. Luften 
vi andas är smutsig och utan att egentligen 
märka det, fylls vårt ogrumlade inre av både 
självupptagenhet och likgiltighet. Det är som 
att den smyger sig långsamt in för att sedan 
få fäste ordentligt. Vi blir avtrubbade och 
med tiden blir vanlig hederlig omtanke 
något konstigt, något udda. Öppenhet 
och generositet från en främling möts 
med skepsis och tvekan, omsorgsfulla 
frågor och humor upplevs som av-
vikande och påträngande. Det går 
till och med så långt att den alldeles 
underbara barmhärtigheten inte är lika 
självklar längre. Vi hittar skäl att inte 
hjälpa. Vi hittar godkända skäl. Det är 
någonstans här jag vill ropa "Nej", "Stopp", 
"Bryt.” 

Vi mår nog som allra bäst när vi ger av oss 
själva, när vi är öppna mot varandra, när vi

är modiga nog att bjuda in i stället för att 
stänga ute. Vi är inte skapade att vara egoistiska, 
vi mår som bäst när vi ger. 

Nu har klockan blivit kväll, mörkret har lagt 
sig över husen och det börjar bli dags för mig 
att runda av. Det har varit grått och trist ute  
i dag men ljuset kommer, det vet jag med säker-
het. Jag vill också tro att vi får uppleva en varm 
vår oss människor emellan. Att vi får se hur små 
äkta, gula omtankeskrokusar sticker upp ur den 
smältande självupptagenheten. Det finns hopp 
om mänskligheten, det vet jag efter att ha fått 
två flak Cola Light av Ronny som bor några 
stenkast bort. 

Goda grannar och 
två flak Cola Light

KRÖNIKAN

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

Att se till barnens 
rättigheter

Det lilla ljus 
jag har

J
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Anderssons Mekaniska
Areal Vetlanda
Athene 
Arbetsgivarservice
Betalo/Klientmedel
Byggkonsult i Vetlanda
Concept Tränings-
redskap
Contekton Arkitekter 
i Skaraborg

Effect Reklambyrå
Elektronisk leverantörs-
fakturahantering
Elteknik & Konstruktion
Emprender
Fastighetsprojekt
Flintdolken i Värnamo
Fogmaker International
Hyllie Park Resurs
Ingarps Trävaror

Integrera Information 
Norden
Jotun Sverige
JPS Konsult
Karossteknik 
i Jönköping
Lidbeck & Co
Lidhults kök
Ljungs Kommunikation
LRF Konsult Vetlanda

Mariestads Kökscenter
Medlövs Bygg
Nestil
Nordic Traction
Nya Musik
Nässjö Näringsliv
PH Teknik & Data
Prevox
Projekticum
Smålandsvillan

Säkra Vetlanda
Särö Tandvård
Tomtebo Österskog, 
Hillerstorp
Åvalls Metallindustri
Östgöta Media
    

       Vi mår nog 
som bäst när vi 
ger av oss själva

ALOIS Assistans
Bixia
Byggbolaget i Vetlanda
Granen
Hagagruppen
Hestra
Klubbhuset

LG Collection
Länsförsäkringar, 
Älvsborg
Stanno
Stålgross
Qubic Reklam

Tack!
En rad företag har valt att engagera sig för barns situation i världen och gett en julgåva till Erikshjälpen 2016. Vi 
säger ett varmt tack till följande företag som bidrar till att skapa trygghet för barn och familjer i en osäker värld.  

 Bli Erikshjälpens Företagsvän

Vi har redan valt att bli företagsvän till Erikshjälpen:
Genom Erikshjälpen kan företag göra världen bättre för utsatta 
barn och familjer. Tillsammans skapar vi det samarbete som 
passar just ditt företag. Samarbetet kännetecknas av långsiktig-
het, hållbarhet och gynnar alla parter. Vill du och ditt företag veta 
mer om vad det innebär att bli FÖRETAGSVÄN till Erikshjälpen, 
kontakta Samuel Åhl på samuel.ahl@erikshjalpen.se  
Du kan också läsa mer på erikshjalpen.se/foretag
Välkommen!

ENGAGEMANG



26 27

Läxhjälp ger 
hopp om jobb
Bättre betyg och ökat självförtroende. 
Läxhjälpen på dagcentret i Cluj har 
betytt mycket för Alex, 16 år.
– Speciellt viktig var hjälpen när jag 
pluggade inför slutexamen i åttan, 
säger han.

I Rumänien väljer eleverna studieinriktning 
efter klass 8, liksom eleverna i Sverige gör 
efter klass 9.

– Jag valde den elektromekaniska linjen, 
berättar Alex som nu går i nian. 

Dagcentret i Cluj är en After School-
aktivitet för barn från utsatta familjesitua-
tioner, som drivs av Erikshjälpens partner-
organisation Prison fellowship. Barnen och 
ungdomarna som kommer till dagcentret 
har olika bakgrunder. En del är romer, en 
del är rumäner men alla lever i någon typ av 
socialt utanförskap, vilket ökar risken för att 
de ska hamna i missbruk eller kriminalitet. 
På centret får barnen finnas i ett sunt socialt 
sammanhang, träffa trygga vuxna och har 
möjlighet till stödsamtal, med eller utan sina 
föräldrar.

Alex har gått till dagcentret i ungefär två 
år. Hans familj bor i ett litet rum i Cluj och 
två av hans småsyskon har kroniska sjuk-
domar och behöver mycket hjälp. Det gör 
att Alex får ta stort ansvar i hemmet. Hans 
mamma har inte tid eller tillräcklig egen 
utbildning för att hjälpa honom med skolar-
betet, men på dagcentret får Alex hjälp och 
uppmuntran.

När Erikshjälpen träffar Alex har han nyli-
gen haft några veckors praktik på företaget 
Bosch, där han trivdes bra.

– Jag skulle vilja stanna där och jobba när 
jag är klar med skolan. Lönerna är bra, säger 
han.

Med en bra lön kan han hjälpa sin familj, 
vilket är viktigt för honom.

Förutom den viktiga hjälpen med läxor 
och skolarbete får barnen och ungdomarna 
som kommer till Prison fellowships dagcenter 
pyssla och ha roligt tillsammans. Ibland ord-
nar personalen på dagcentret även utflykter. 

– Och så har vi aktiviteter som handlar 
om självdisciplin eller självkännedom. Och 
vi pratar om känslor. För ett tag sedan såg vi 

filmen Insidan ut, berättar Alex.
   På grund av de utsatta familjesituationer 
barnen lever i utsätts flera av barnen som 
kommer till dagcentret i Cluj för diskrimine-
ring i skolan, både av lärare och klasskamrater.

– Därför behöver stödet gällande utbild-
ning omfatta mer än att ge barnen hjälp 
med läxor. I flera fall har barnens föräldrar 
exempelvis ingen regelbunden kontakt med 
skolan, säger Jessica Albertson, Erikshjälpens 
programkoordinator för Östeuropa.

Dålig kommunikation mellan skola och 
föräldrar kan leda till att barnen plockas 
bort från undervisning eller får lägre betyg 
när en problemsituation uppstår – istället 
för att lärare kommunicerar problemet till 
föräldrarna.

– Genom dagcentret försöker personalen 
därför skapa bättre dialog mellan skola och 
föräldrar och därmed en mer positiv skol-
miljö för barnen. Förhoppningen är att det 
också ska leda till förbättrade skolresultat, 
säger Jessica Albertson.

Verksamheten på dagcentret genomförs i 
samarbete och dialog med skolor och lokala 
myndigheter. Förutom att barnen får komma 
till centret arbetar personalen på olika sätt 
gentemot barnens föräldrar. Bland annat 
erbjuds stödsamtal för att stärka föräldrarna 
i rollen som just förälder. Dagcentrets per-
sonal gör också hembesök och kontinuerlig 
uppföljning av barnens hälsa. 

TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: ANNA HÅLLAMS

Tillhör du…
… en församling eller förening som är sugen på att starta 
en second hand- butik? Erikshjälpen Second Hand har idag 
sextio butiker runt om i Sverige. Butiker som gör mycket gott. 
Som finansierar bistånd. Som skapar en plattform för personer 
som hamnat i utanförskap. Som gör något bra för miljön. 
Bland mycket annat. Tillsammans med Erikshjälpen Second 
Hand får ni möjlighet att göra skillnad för barn i världen. Vill du 
veta mer? Skriv till Björn Engvall på bjorn.engvall@erikshjalpen.
se eller ring 0709-13 41 54.

Läxhjälpen har gjort att Alex, 16 
år, förbättrat sina skolresultat men 
också att han i dag vågar tro på sig 
själv och på framtiden.
 

På dagcentret får barnen läxhjälp och stöd, 
men de får också pyssla och ha roligt.
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Namn  .............................................................................................................................................

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

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

Kryssa och vinn!
Sätter du hela krysset har du chans att vinna Bodil 
Jönssons senaste bok Tio tankar om arbete. Läs gärna 
intervjun med Bodil på sidan 20.
Vi vill ha din krysslösning senast den 1 maj 2017. Märk
med Bildkryss 1 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. 
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KORT OM 
ERIKSHJÄLPEN
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. 
Utifrån barnkonventionen kämpar vi 
för att barn som lever i fattigdom och 
utsatthet ska få ett bättre liv, nu och i 
framtiden.
 
Erikshjälpen är också en second hand-
rörelse med ett 60-tal butiker som ger 
intäkter till barnrättsarbete och bistånd 
i Sverige och utomlands. Återanvändn-
ing av varor skapar hållbar konsumtion. 
Butikerna är också viktiga mötesplatser 
och erbjuder arbetsträning, praktik och 
personlig utveckling. 
• Erikshjälpens barnrättsarbete riktar sig 

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

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

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

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

 
Erik som i Erikshjälpen. Erik Nilsson var 
en småländsk pojke som föddes 1929. 
Han hade blödarsjuka och tillbringade 
mycket tid på sjukhus. Men i stället för att 
tycka synd om sig själv började han sän-
da hälsningar och presenter för att upp-
muntra 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 4-2016

Grattis! Tomas Sjödins bok Den som hittar 
sin plats tar ingen annans går till vinnarna  
Monica Bergman, Växjö
Karin Sewon, Järbo
Mia Lindmarck, Farsta
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FÖR
STRÅL-

NING

SKROV-
LIG SAND AMPERE BRÅKIG

G R A Y
LOTT

R A N S O N SKEPSIS O T R OREDO-
GÖ-

RELSER
SAND-
BANK

OKOKT

R Å
AMBI-
TIÖS F R A M Å T PORT D Ö R R SNED-

DAT PHELG-
SÅNG

STÅR FÖR
FLERTAL BESLUT

J U L P S A L M
ÄRVA

Ö V E R T A G ABERETTS
PÅ BRO-

CHETTES

FILTER S I L SKVÄTTA P L A S K A
LYAN FÖR

LÅNGA 
LUREN I D E TUNDVIKIT
FARIT

AKVARIEFISK G U P P Y
DEN AV-
FYRADE

HOOD P I L B Å G E N FÖR-
NUFTIGFINGRA TILLÄGG

AFRI-
KANSK 
KUNG F A R A O

GOLF-
GRUNKA P E G

BÄRDON

O K VÄRMA
ITU A VBERUS-

NINGS-
BRYGDGIFT SINNES-

ORGAN

JOD I HÄKTE A R R E S T
MAN FRÅN 

MOTALA Ö S T G Ö T EPRI-
MATEN

HURU-
VIDA

FÄRG-
BRÄDE P A L E T T

ÖVER-
SÄTTARE T O L K

GROVT
GRÄS A G TESLA TGÅR SOL I

GRYNING
TRAVARE-

TÖS KLOK USCH!

U P P
PROVO-

CERANDE R E T S A M
SPAR-

KAT A V S A T TTITTA TALADE
SJUKHUS

L A S A R E T T MAT S P I S RÖRLIG V IBRÄNNS 
VID BAD STJÄLA LITER

M A N E T KORRO-
DERA R O S T A HÄDAN-

GÅNGEN S A L I G

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

Fråga Erikhjälpen

Läser om allt sjukvårdsmaterial ni fraktar 
till sjukhus i olika länder. Är det vettigt? 
Det känns säkert bra för svenska sjukhus 
och tandläkarmottagningar att bli av 
med utrangerad utrustning, men är det 
försvarbart att bedriva så omfattande 
transport av gamla grejer? Finns det inte 
lika bra saker att köpa lokalt och därmed 
spara in dyrbar frakt?
/ Ewert

SVAR:  Hej Ewert! Detta är frågor vi tar på 
stort allvar. Därför utvärderar vi ständigt våra 
insatser och utgår då från olika faktorer. 
Ur miljöhänseende finns det stora förde-
lar med att återanvända. Vi sänder enbart 
ut utrustning som vi själva renoverat eller 
reparerat. På så sätt kan vi vara säkra på att 
allt håller så hög kvalitet som möjligt. Dess-
utom sänds ingenting iväg utan en grundlig 
dialog med mottagaren. De behöver uppge 
vilka möjligheter de har att införskaffa 
utrustning lokalt. Tyvärr är tillgången oftast 
mycket begränsad i närområdet. Det som 
skulle kunna köpas i det egna landet håller 
dessutom ofta låg kvalitet. I längden hade 
denna lösning alltså blivit dyrare – frånsett 
det faktum att sjukhusen oftast ändå inte 
hade haft råd att köpa in material. Det 
egentliga värdet på utrustningen i en sänd-
ning från oss är långt större än den kostnad 
vi har för insamling och frakt. Vi levererar 
basutrustning som gör att mottagande 
sjukhus kan uppgraderas väsentligt. Därmed 

kan de använda sin egen lilla budget till 
att köpa in mer avancerad utrustning som 
behövs och som bör köpas ny eftersom det 
oftast från leverantöreren följer nödvändig 
utbildning, garantier och service.

 

Robert Bergman, Human Bridge, som 
genomför materialbistånd bland annat  
på uppdrag av Erikshjälpen.

Är all denna frakt rimlig?
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Hur reser ni och hur bor ni när ni är ute 
på arbete för Erikshjälpen? Jag skulle bli 
väldigt ledsen om jag hörde att en massa 
pengar går åt till fina biljetter och dyra 
övernattningar. Har ni någon policy för 
sådant och vad säger i så fall den? 
/Majvor

SVAR: Hej Majvor! Eftersom Erikshjälpen 
har ett omfattande arbete, både i Sverige 
och internationellt, kräver det att vi som 
medarbetare gör en hel del resor för att 
följa upp verksamheten och delta i olika 
möten.  Men vår resepolicy är tydlig med 
att vi ska ta hänsyn både till ekonomi och 
miljö i vårt resande och när det är möjligt 
välja andra alternativa mötesformer som 

telefon- eller webbkonferens. När vi reser 
väljer vi de mest ekonomiska alternativen; 
2:a klass på tåg och ekonomiklass på flyg. 
För boende gäller samma sak; vi bor så 
billigt som möjligt utan att utsätta oss för 
säkerhetsrisker eller försämra möjligheten 
att vara effektiv i arbetet. Vårt uppfölj-
ningsarbete är viktigt för att kvalitetssäkra 
det vi gör och måste därför få kosta en del 
pengar. Men samtidigt är vi oerhört måna 
om att så mycket som möjligt av varje 
skänkt krona ska komma barnen till del. 
Därför reser vi så kostnadseffektivt och 
miljövänligt vi kan.

Peter Toftgård, 
Programchef Erikshjälpen

Dyra resor och flott boende?
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SECOND HAND

Miljötänket är viktigt för Eriks-
hjälpen Second Hand. Därför har 
nya papperskassar, som ska ersätta 
plastpåsarna i butikerna, tagits 
fram. Förhoppningen är att de ska 
bidra till ökad återanvändning. Kas-
sarna kan naturligtvis användas för 
förvaring eller som bärkassar – men de inne-
håller också roligt pyssel som både stora och 
små kan uppskatta. 

I höstas lanserades kassarna i ett antal test-
butiker – och blev väldigt uppskattade. Dess-
utom har de blivit nominerade till utmärkel-

sen ”Årets bärkasse” av företaget 
Swedbag och under 2017 ersätter 
de nya papperskassarna plastkas-
sarna i alla butiker. 

– Med kassarna vill vi kommu-
nicera fördelarna med att handla 

second hand – och påminna om att 
återanvändning är ett jättebra sätt att spara 
på jordens resurser och skona miljön, säger 
Anna Wikståhl, som formgett kassarna.

Hon berättar att ett av målen när hon 
formgav kassarna var att de skulle kännas 
coola och roliga – inte för gulliga. 

– Förhoppningsvis kan de attrahera alla åld-
rar. Maskerna kan man till exempel välja att 
måla i roliga färger och klä ut sig med, men 
de är även dekorativa att sätta upp på väggen.

De nya kassarna tillverkas av svensk skog 
och produceras i Sverige. De är alltså närpro-
ducerade och transportsträckorna är korta. 
Kassarna är dessutom FSC-certifierade, vil-
ket ger garantier för ett hållbart skogsbruk 
och innebär att skogen återplanteras och vår-
das rätt. _

TEXT OCH FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

Nu plockas plastpåsarna bort från second hand-butikerna. De er-
sätts med snygga, miljösmarta papperskassar som går att återan-
vända på många olika sätt. När de gjort sitt som bärkassar kan de 
bli partymasker, vimplar eller klippdockor. Kassarna har redan gjort 
succé och blivit nominerade till ”Årets bärkasse 2016”. 

Pyssla med miljö-
smarta kassar
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Välkommen
TILL ERIKSHJÄLPEN 
SECOND HAND BUTIKER

ARVIKA Erikshjälpen Second Hand

Rosendalsvägen 17, Tel 0570-80 000

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

BODAFORS Erikshjälpen Second Hand

Skolgatan 4, Tel. 0380-37 06 92

Tisdag 15-18, Lördag 10-13

BOLLNÄS Erikshjälpen Second Hand

Renshammarvägen 10, Tel. 0278-190 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

BORLÄNGE Erikshjälpen Second Hand

Hantverkargatan 7, Tel 0243-501600

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

BORÅS Erikshjälpen Second Hand

Vegagatan 1, Tel. 033-7850600

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

DALA-JÄRNA Erikshjälpen Second Hand

Industrivägen 15, Tel. 0281-201 72

Onsdag 15-18, Lördag 10-14

EDSBYN Arken Second Hand

Öjungsvägen 20, Tel. 0271-222 00

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

EKSJÖ 

Öppnar våren 2017

ESLÖV Eslövs Biståndscenter

Kvarngatan 4, Tel. 0413-55 51 28

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

FRÄNSTA Erikshjälpen Second Hand

Fränstavägen 235, Tel. 0691-315 27

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

GENARP Erikshjälpen Second Hand

Risavägen 2, Tel. 040-48 00 41

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

GÄVLE Erikshjälpen Second Hand

S. Skeppsbron 35, Tel. 026-18 50 60

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

GÖTEBORG - Västra Frölunda

Erikshjälpen Second Hand

Fältspatsgatan 6,Tel. 031-20 90 70

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

GÖTEBORG - Kortedala 

Erikshjälpen Second Hand

Första Majg. 6 i Kortedala, Tel 031-730 94 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HABO Erikshjälpen Second Hand

Bagaregatan 3, Tel 036-770 19 00

Torsdag 14-19, Lördag 10-14

HALMSTAD Erikshjälpen Second Hand

Ryttarevägen 10, Tel 035-770 19 00

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

HEDEMORA Erikshjälpen Second Hand

Gussarvsgatan 3, Tel. 0225-77 46 06

Onsdag 13-18, Lördag 10-14

HELSINGBORG Erikshjälpen Second Hand

Måndagsgatan 6, Tel. 042-495 31 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15 

HUDIKSVALL Erikshjälpen Second Hand 

Hyggesvägen 1

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HUSKVARNA Erikshjälpen Second Hand

Birkagatan 38, Tel. 036-14 30 90

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

HÄRNÖSAND Erikshjälpen Second Hand

Magasinsgatan 11, Tel. 0611-260 40

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HÖÖR Erikshjälpen Second Hand

Handelsgatan 1 A, Tel. 0413-221 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

JÖNKÖPING Erikshjälpen Second Hand

Herkulesvägen 56, Tel. 036-330 02 22

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

KARLSTAD Gengåvan Second Hand

Blockgatan 5, Tel. 054-21 14 00

Tisdag 10-18, Torsdag 10-18, Lördag 10-15

KRAMFORS Erikshjälpen Second Hand

Gränsgatan 11, Tel. 0612-100 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

KRISTIANSTAD Erikshjälpen Second Hand

Karlsgatan 41, Tel. 044-785 96 00

Tisdag, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

KUNGSBACKA Erikshjälpen Second Hand

Kraftvägen 2, Tel 0300-65 09 00 

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15 

LINDESBERG Erikshjälpen Second Hand

Löpargatan 8, Tel. 0581-806 10

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

LINKÖPING Erikshjälpen Second Hand

Roxtorpsgatan 10, Tel: 013-560 1500

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-15

LJUNGBY Erikshjälpen Second Hand

Fabriksgatan 3, Tel 0372-775 100

Tisdag 12-18, Lördag 10-14

LUND Erikshjälpen Second Hand

Stora Södergatan 25, Tel. 046-13 00 35

Tis-tor 11-18, Fredag 11-16, Lördag 11-16

LUND Erikshjälpen Second Hand

Öresundsvägen, 16, Tel 046-688 98 00

Tisdag och Torsdag 12-18, Lördag 11-16

MALMÖ Erikshjälpen Second Hand

Cypressvägen 8, Tel. 040-13 17 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

NORRKÖPING Erikshjälpen Second Hand

Järngatan 23, Tel. 011-18 07 10

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

RÄTTVIK Erikshjälpen Second Hand

Reparatörvägen 5, Tel. 0248-102 64

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

SKENE Erikshjälpen Second Hand

Örbyvägen 16, Tel. 0320-322 20

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

SKÄRBLACKA Etiopienhjälpen

Bergslagsvägen 25, Tel. 0705-77 00 50

Onsdag 14-18, Lördag 10-13

SKÖVDE Gengåvan Second Hand

Lundenvägen 6, Tel. 0500-48 64 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

SOLLEFTEÅ Erikshjälpen Second Hand

Nipan 58, Tel 0620-122 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

STOCKHOLM - SPÅNGA  

Erikshjälpen Second Hand

Skogängsvägen 59, Tel. 08-36 88 20

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

STOCKHOLM - VÅRBY  

Erikshjälpen Second Hand

Vårby Allé 53, Tel. 08- 680 00 20

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

SUNDSVALL Erikshjälpen Second Hand

Medborgargatan 33, Tel. 060-17 08 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

SUNDSVALL Återkommande Mode

Köpmangatan 16, Tel 060-12 70 30

Måndag-fredag 10-18, Lördag 12-16

SUNDSVALL Kretsloppsparken

Blåberget, Knävland 165, Tel 070-279 69 95

Mån 12-19, tis-tors 9-19, fre 9-17, lör 9-15

SÄFFLE Kvarnhjulet Second Hand

Säterivägen 20, Tel. 0533-109 09

Onsdag 12-18, Lördag 9-13

SÄVSJÖ Erikshjälpen Second Hand

Odengatan 6. Tel. 0382-123 00

Tisdag 14-18, Lördag 10-13

SÖDERHAMN Erikshjälpen Second Hand

Norra Hamngatan 41, Tel. 0270-103 01

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

TIMRÅ Erikshjälpen Second Hand

Verkstadsvägen 2, Tel. 060-58 08 95

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

TOMELILLA Erikshjälpen Second Hand

Industrigatan 8, Tel. 0417-59 17 00

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

TRANÅS Fyndplatsen

Storg 20, Tel. 0768-197 019/0703-85 72 36

Tisdag-onsdag 10-18, Fredag-lördag 10-14

TÖNSBERG, NORGE  

Erikshjälpen Second Hand

Travveien 3,  Tel  47-33 50 38 00

Onsdag 12-18, Lördag 11-15

UPPSALA Erikshjälpen Second Hand

Bolandsgatan 8. Tel  018-495 45 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-16

VETLANDA Erikshjälpen Second Hand

Brudabäcksvägen 3. Tel. 0383-174 10

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VIMMERBY Erikshjälpen Second Hand

Vimmerbyallén 11, Tel. 0492-130 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VRIGSTAD Erikshjälpen Second Hand

Gästgivaregatan 4, Tel. 0382-305 10

Fredag 14-18, Lördag 10-13

VÄNERSBORG Erikshjälpen Second Hand

Vassbottengatan 16, Tel. 0521-173 27

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VÄRNAMO Erikshjälpen Second Hand

Västbovägen 51, Tel. 0370-161 60

Tisdag 13-18, Torsdag 13-18, Lördag 10-14

VÄXJÖ Erikshjälpen Second Hand

Smedjegatan 5, Tel. 0470-77 72 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

ÅKARP Erikshjälpen Second Hand

Lundavägen 51, Tel. 040-43 00 17

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag  11-15

ÖREBRO Erikshjälpen Second Hand

Åbyvägen 1, Tel. 019-764 01 00

Onsdag 12-18, Lördag  10-14

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

Du hittar hemsidor till våra butiker 
via erikshjalpen.se/secondhand
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Var med och ge barnen framtidstro 
– bli Månadsgivare!
erikshjalpen.se/manadsgivare
0383-46 74 50 • pg 90 09 28-3 

”Min dröm är att plugga 
vidare så jag kan få ett 
jobb och hjälpa min 
familj. Helst av allt vill 
jag bli lärare”.

Moena 12 år, Kenya


