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De växer upp på soptippen
Lars Arrhenius om minnena från barndomen

Monica glömmer aldrig breven från Erik

Fixa våren
s fina 

dukningar
sid 26

Barn hör hemma i familjer
TEMA: BARNHEMSKOLLEN

RAKT PÅ SAK: SKYDDA BARNEN FRÅN PORREN  |  DANIEL GRAHN: UPPREPA INTE GÅRDAGENS MISSTAG

En förändrad värld där barns drömmar får liv | NR 1 2018

NU PÅ 
NYTT PAPPER –
 mer ekonomiskt 
och lika bra för

 miljön!
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Innehåll 1.2018
RUMÄNIEN De växer upp med soptippen 
som hem.

RAKT PÅ SAK: Maria Ahlin om rätten till 
en porrfri barndom.
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TEMA: BARNHEMSKOLLEN

Inspiration

”Barnen behöver kärlek”
Caitlin McEvoy, du har praktiserat på 
Erikshjälpens regionkontor i Kambodja. 
Vad hade du för bild av barnhem innan 
du kom dit?
– Jag visste att barnhem inte är en human 
lösning för barn, att det skapar stor ensam-
het och utanförskap. Detta blev påtagligt i 
mötet med tidigare barnhemsbarn och av att 
lyssna till deras berättelser. Jag hade kon-
takt med Erikshjälpens partnerorganisation 
M’lup Russey. De utvecklar familjebaserade 
alternativ till barnhemsvård. Det var intres-
sant att se hur stor påverkan de har, både 
i förändringar på samhällsnivå och på ett 
personligt plan för enskilda barnhemsbarn 
som får hjälp att bli en del i samhället igen.

Du mötte Sok Iem Yu som vi läser om 
här i tidningen – hur var det?
– I Kambodja delar man inte svårare känslor 
med obekanta, så han log och skrattade 

mycket även om ämnet var allvarligt. Men 
det var också länge sedan han bodde på 
barnhem. Han är äldre nu och det löste sig 
jättebra för honom tack vare stödet från 
M’lup Russey.

Har du fått ta del av fler berättelser som 
berört dig?
– Ja, en tjej berättade hur hon först tyckte 
att det var bra på barnhemmet. Att hon fick 
bostad, mat och gå i skolan men att det hon 
efter hand saknade mest var kärlek och med-
mänsklighet.

Vad tar du med dig från tiden som  
praktikant?
– Kambodja är ett vackert land med starka 
människor. Under min tid växte den poli-
tiska oron i landet. Utsatthet och osäkerhet 
finns överallt men livet fortsätter ändå. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: PRIVAT

NYFIKEN PÅ: Lars Arrhenius berövades 
närheten till mamma och pappa som barn.

KRYSSA OCH VINN:  Du har chans att 
vinna Clas Vårdstedts platta.

MONICA AHRÉN glömmer aldrig breven 
från Erik Nilsson.

Gammalt och nött blir 
nytt och lyxigt när Stina 
fixar vårfesten.
Sidan 26. 

PRAKTIKANTEN HAR ORDET

Caitlin tillsammans med Sanary på Eriks-
hjälpens regionkontor i Phnom Penh.

Åtta miljoner. Så många barn uppskattas i dag leva på barnhem runt om 
i världen och siffran stiger. Detta trots att åtta av tio barnhemsbarn har 
minst en förälder kvar i livet. Vågar vi se verkligheten bakom den växande 
barnhemsindustrin? Och är det kanske till och med så att det är vi i den rika 
världen som ligger bakom den oönskade utvecklingen?
Läs mer på temasidorna 6-12. 
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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.  

Det var i slutet av 30-talet och tiderna var svåra 
i hela världen, också i Sverige. Det var inte lätt att 
vara fattig i storstäderna. Ont om jobb och pengar, 
gott om hopplöshet och billigt brännvin. I en av 
Göteborgs otaliga fattig-familjer hade en alkoholi-
serad man just fått reda på att hans hustru gett liv 
åt det nionde barnet i skaran. Många munnar att 
mätta, inga inkomster, fattigdom och armod.

Om det var mamman själv som ville lämna bort 
sitt barn, eller om barnavårdsnämnden grep in, 
vet vi inte. Men den lille parveln togs till Vidkärrs 
barnhem, ett av landets största med 200 barn 
samtidigt. Totalt fanns det i mitten av 30-talet 350 
barnhem i Sverige med närmare 10 000 barn till-
sammans. En sorts industri där hyfs och disciplin 
skulle produceras i barnens själar med hjälp av 
fruktan och tuktan. Reglerna var tuffa och arbetet 
hårt, mental och fysisk bestraffning var vanlig. 
Och när inte de vuxna fanns till hands tog de äldre 
barnen ut sin frustration på de yngre.

Den svenska barnhemstiden har gömts undan i 
en mörk vrå på historiens skräpkammare. När 
någon rotade fram alla dessa övergrepp för några 
år sedan var vi många som fylldes av en kollektiv 
skam. Hur kunde vi behandla barn så illa? Var 
fanns deras föräldrar? Varför sa ingen ifrån?  
Med denna bakgrund borde det inte vara konstigt 
att Erikshjälpen och andra barnrättsorganisationer 
motarbetar den barnhemsindustri som växer fram 
över världen. I dess värsta avarter är det giriga 
skurkar som samlar ihop barn för att visa upp 
dem och tjäna pengar på turister. Men vi måste 
även ifrågasätta den verksamhet som underhålls 
av många godhjärtade människor från västvärlden 
i tron att barnhem är en bra lösning. Det är inte 
sant!

I denna tidning vill vi ge fakta i målet och försöka 
förklara hur vi tänker. 8 av 10 barn på barnhem 

har åtminstone en förälder i livet. Dessutom finns 
det nästan alltid nära släktingar som med rätt stöd 
kan ge kärlek och trygghet. Barn och föräldrar är 
skapade till gemenskap. Låt oss hjälpa till att hela 
trasiga familjer, inte driva dem isär.

Barnhem som princip är fel, barnens liv blir nästan 
alltid svårare och vi måste nu hjälpas åt att för-
ändra den situation som vi varit med att skapa. Jag 
hoppas att du ska bli övertygad när du läser denna 
tidning.   

Den lille nyfödde parveln jag inledde med är min 
egen far, i dag en gammal och klok man. Efter 
något år på barnhem annonserade barnavårds-
myndigheten i Jönköpings-Posten efter någon som 
ville ta hand om honom. Ett torparpar, utan egna 
barn, svarade. Och i det hemmet fick han kärlek 
och mat, trygghet och goda värderingar.

70 år senare återtogs kontakten mellan pappa och 
två bröder. Det skulle visa sig att pappa hade haft 
tur. Brodern, som tillbringat långa perioder på 
Vidkärrs barnhem, kunde vittna om mycken smär-
ta. Och pappa, som alltid undrat hur hans biolo-
giska mor kunde lämna bort honom, fick också 
en tankeställare. Kanske var det av förtvivlan och 
desperat kärlek? 

Och vad hade egentligen hänt om familjen fått det 
stöd som många familjer faktiskt får i Sverige  
i dag? Detta får vi aldrig veta. Däremot kan vi und-
vika att upprepa våra misstag i den tid som är nu.  

LEDARE

Missa inte
Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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        Låt oss hjälpa 
till att hela trasiga 
familjer, inte driva 
dem isär

Många företag gör en 
insats för barnen genom 
Erikshjälpen. En del är  
Erikshjälpens 
företagsvän. 
I julas valde 
många att ge 
julgåvor via 
Erikshjälpen. 
Vilka företag 
det var ser du på 
sidan 25 men redan här 
säger vi, å barnens vägnar, 
ett riktigt hjärtligt tack!
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UTBLICK

Frisör och 
laddnings-
entreprenör

4

Ett mjukt surrande hörs från Emanuels kombinerade 
frisersalong och mobilladdningsbutik på landsbygden 
i Kenya. En kund har kommit in för att få skägget an-
sat. Samtidigt laddas tre, fyra mobiltelefoner på hyllor 
i den lilla lokalen. Det är helt okej för att vara mitt på 
dagen, säger Emanuel.

För något år sedan slutade Emanuel högstadiet och 
hans familj hade inte råd att låta honom fortsätta i 
skolan. Men Emanuel drömmer om att bli jurist och 
jobbet som frisör och mobilladdare är ett steg mot 
den drömmen. ”Jag vill få ihop pengar så att jag kan 
fortsätta studera."

FOTO: ANNA HÅLLAMS
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I KORTHET

Ny bok av Hans Rosling

ANNA ÄR SVERIGES 
SECOND HAND PROFIL 2018

SVENSKA BARN LÄSER  
BÄTTRE – MEN FÅ GILLAR DET

Det skulle ha blivit en – men materialet visade sig räcka 
till två. I höstas kom ”Hur jag lärde mig förstå världen”, 
Hans Roslings egen berättelse om hur han som en ung 
man från enkla omständigheter kunde använda veten-
skapen för att ta sig ut i världen och förklara den på nytt. I 
vår ges ”Factfulness” ut, i vilken Hans Rosling tillsammans 
med sin son Ola och sin sonhustru Anna reder ut globala 
missuppfattningar. Innehållet började planeras 2015 men 
arbetet med att färdigställa boken fick påskyndas när 
Hans Rosling i februari 2016 drabbades av cancer. Han 
avled i sjukdomen nästan på dagen ett år senare. 

Anna Lidström är designern och stylis-
ten som kallar leopardskjortan för ett 
basplagg och som sytt en kostym av sin 
morfars vedpresenning. Som i höstas 
påbörjade en doktorandtjänst med 
inriktning mot hållbart mode och som 
nu tilldelas utmärkelsen Sveriges Second 
Hand Profil 2018. 

Utmärkelsen delas ut årligen av Er-
ikshjälpen Second Hand och Anna Lid-
ström får den bland annat ”för sin stora 
passion och sin enastående förmåga att 
inspirera fler till second hand”. 

– Jag brinner verkligen för second hand 
och har gjort det väldigt länge, så det 
här känns både som ett slags erkännan-
de för det, men också som en möjlighet 
att kunna sprida min mission ännu mer, 
säger Anna Lidström. 

Förutom diplom och en statyett får 
pristagaren tilldela ett av Erikshjälpens 
biståndsprojekt 25 000 kronor. Anna 
Lidström väljer att tilldela sin prissumma 
till Erikshjälpens projekt med mikrolån i 
Kambodja. 

ALLT FLER BARN ÖVERLEVER

”Killarna ville ha ’pusskalas’ och  
drog in mig på toaletten. Jag skrek  
på lärarna, men ingen kom. Jag  
berättade för en lärare när hon var 
tillbaka men hon skrattade bara.”
Ett av vittnesmålen i uppropet #tystiklassen som skrevs på av 1 700 grundskole- 
och gymnasieelever och som visar hur flickor utsätts för trakasserier, kränkningar 
och rena övergrepp i den svenska skolan, både av andra elever men också av lärare. 
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väntas fler barn i världen lida av fetma än 
av undervikt. Framför allt är det i fattiga 
länder som andelen fetma hos barn och 
ungdomar stigit kraftigt de senaste decen-
nierna. En stor anledning är enligt forskare 
att nyttig, näringsrik mat är alltför dyr 
för fattiga familjer och samhällen och att 
marknadsföringen kring onyttiga matpro-
dukter är intensiv. Källa: DN.se 

År 2022 

Frisör och 
laddnings-
entreprenör

Barnadödligheten i världen minskar och var 2016 
nere på den lägsta siffran någonsin, det visar en rap-
port som bland andra FN-organen Unicef och WHO 
har sammanställt. Men fortfarande är det 15 000  
små barn som dör varje dag, nästan hälften av dem 
är spädbarn som dör inom fyra veckor efter förloss-
ningen. Barnadödligheten är störst i södra Afrika och 
i Sydasien. Fem länder svarar för mer än hälften av 
dödsfallen: Indien, Pakistan, Nigeria, Demokratiska 
Republiken Kongo och Etiopien. Källa: DN.se

 Svenska fjärdeklassares 
läsförmåga har förbättrats 

påtagligt. I den globala under-
sökningen Pirls 2016, får Sverige 

det bästa resultatet sedan 2001 
– och placerar sig på en tolfte plats 
bland 50 deltagande länder. 
Men det förbättrade resultatet till 
trots visar rapporten att långt ifrån alla 

svenska elever är förtjusta i att läsa. 
Sverige utmärker sig tvärtom med 

att endast 18 procent av eleverna 
tycker mycket om att läsa, vilket är 
den lägsta andelen av alla länder.
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Rätten till en egen familj

Sok Iem Yu var 15 år när han hamnade på barnhem – men inte föräldralös.
Han är långt ifrån ensam. Av världens omkring åtta miljoner barnhemsbarn 
beräknas 80 procent ha minst en förälder i livet.
Samtidigt växer det som kommit att kallas barnhemsindustrin dramatiskt 
i flera länder. För att förstå varför behöver vi rikta blicken inåt. Mot vårt 
engagemang, vår välvilja – och våra plånböcker.
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Rätten till en egen familj

TEXT: PATRICIA FRANZÉN, SOFIA DENZLER TEMA:  BARNHEMSKOLLEN
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Utanför det lilla kaféets uteser-
vering i Phnom Penh kör moped 
efter moped förbi i en strid ström, 
allt medan Sok Iem Yu dricker 
sitt iskaffe. Solen skiner och Sok 

skrattar och ler. Han är 25 år gammal och det 
har gått tio år sedan han blev ett av Kambodjas 
många tusen barnhemsbarn. 

– Jag är enda barnet och när mina föräldrar 
skiljde sig lämnade de mig ensam, utan någon-
stans att ta vägen. Jag tog mig själv till ett barn-
hem där jag visste några som bodde, berättar 
Sok.

På barnhemmet fanns mellan tjugo och trettio 
barn, både flickor och pojkar, i olika åldrar. Gan-
ska snart förstod Sok att det primära syftet inte 
var att ta hand om barnen. 

– Ägarna använde barnhemmet som ett fö-
retag att tjäna pengar på. De pengar som kom 
användes till dem själva, inte till oss. 

Många turister och volontärer kom till barn-
hemmet. Barnen uppmanades aktivt, berättar 
Sok, att knyta an till dem.

– När potentiella donatorer kom på besök sa 
ägarna åt oss att bygga en relation till dem så att 
de skulle skicka pengar till oss regelbundet.

Kambodja. 16 579 barn, registrerade på 406 in-
stitutioner. Mörkertalet är stort då långt ifrån alla 
institutioner är registrerade hos myndigheterna. Den 
totala siffran uppskattas vara så hög som 48 000 
barn.

Uganda. I ett enda distrikt öppnas tre nya barnhem 
i månaden under hela 2016. 

Nepal. Nästan 90 procent av de registrerade barn-
hemmen ligger i de fem mest populära turistdistrikten. 

Thailand. Genom internetundersökningar utförda 
under två veckors tid hittar en forskargrupp 219 
oregistrerade barnhem. 

Haiti. Det finansiella stödet till barnhem uppges 
uppgå till 70 miljoner dollar om året – tre gånger mer 
än det haitiska socialdepartementets totala budget. 
Pengarna kommer huvudsakligen från nordamerikan-
ska, kristna organisationer. 

Sifforna talar samma tydliga språk för en rad 
andra länder. De, tillsammans med samstämmig 
forskning som visar att barn tar skada av att växa 
upp på institution, har gjort att Erikshjälpen 
tillsammans med organisationen Childhood gått 
samman i projektet Barnhemskollen. Ett projekt 
där man vill sprida kunskap och information 
kring barnhemmens baksidor. Och kring hur rika 
länder i västvärlden faktiskt bidrar till en utveck-
ling som vi inte skulle acceptera på hemmaplan. 

Det är på ett sätt en enkel men samtidigt svår 
uppgift. Enkel eftersom siffror, statistik och forsk-
ning visar en entydig bild. Svår eftersom bilden 
av ett barnhem som något gott är djupt rotad i 
många. 

– Erikshjälpen som organisation och andra 
med oss har sett att det finns mycket bakom 
fasaden som är skadligt för barnen. Vi måste våga 
ifrågasätta bilden av det gulliga barnhemmet, 
säger Eva Palmqvist, biträdande programchef på 
Erikshjälpen.

Att familjebaserade lösningar alltid bör vara 
det första alternativet för barn som av någon 
anledning inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj 
och att institutionsvård aldrig är ett bra alternativ 
för barn, är fastslaget i FN:ns riktlinjer från 2009. 
I Sverige finns inte längre barnhem för att ersätta 
en familj under ett barns hela uppväxt. Här görs i 
stället allt för att stötta den enskilda familjen och 
i de fall det inte räcker ge barnet en annan familj 
att bo i, en kortare eller längre tid.

Fattigdom, brist på tillgång till skola eller sjuk-
vård skulle inte accepteras som skäl för att place-
ra barn på barnhem. Här. Men där. Varför? 

– Det tror jag är den avgörande frågan som vi 
behöver ställa oss. Varför vi ser med olika ögon 
på barn här hemma och på barn som lever under 
andra omständigheter i andra delar av världen, 
kanske fattigare och tuffare – men med samma 
behov av att växa upp i en familj 
och knyta an till trygga vuxna. 
Varför vi tror att vi kan kom-
pensera bort deras grundläg-
gande behov, deras rättighe-
ter, säger Eva Palmqvist.

Budskapet är skarpt men samtidigt ödmjukt. 
Erikshjälpen har tidigare varit en organisation 
som stöttat barnhem, men som i sin omställning 
från en traditionell välgörenhetsorganisation till 
en barnrättsorganisation med barnets bästa som 
ständig utgångspunkt, fått omvärdera och tänka 
om. En resa som inte gjorts i en handvändning 
utan som fått ta tid.

Som grund för omställningen låg samlad 
kunskap om att barn far illa av att växa upp på 

       Barnhemmet 
var ett företag att 
tjäna pengar på

BARNHEMSKOLLENS 
3 MÅLGRUPPER

1) Volontärer
Intresset för volontärresor ökar 
och barnhem är en av de mest 
populära placeringarna. Volon-
tärer som betalar för möjligheten 
att under en tid hjälpa barn som 
lever i utsatthet och dessutom 
ofta fortsätter att samla in pengar 
till förmån för barnhemmet när de 
kommit hem, är en viktig inkomst-
källa för många barnhem och 
volontärresebyråer. Mycket tyder 
på att den ökade efterfrågan på 
barnhemsbarn att hjälpa faktiskt 
leder till en ökning av antalet 
barnhem.

2) Turister
Som turist finns det i dag i många 
länder möjligheter att enkelt göra 
besök på ett barnhem – det finns 
barnhem som tar emot upp till 
fyra grupper per dag. I turisttäta 
områden har barnhem blivit en 
lönsam affärsidé dit barn rekry-
teras för att visas upp för turister. 
Så länge det finns en efterfrågan 
bland turister att få göra utflykter 
och besök på barnhem, kommer 
det med största sannolikhet också 
finnas tillräckligt stora ekonomiska 
incitament för dem som driver 
barnhem att se till att de kommer 
finnas kvar även i framtiden.

3) Givare
Det finns en stor vilja att göra 
gott för barn i utsatta livssitua-
tioner. När många vill hjälpa just 
genom barnhem är det också dit 
stora resurser kanaliseras. Det 
finns en mängd rapporter från 
organisationer som verkar i länder 
där barnhem är vanligt förekom-
mande, som pekar på att barn 
blir placerade utan att andra sätt 
att stötta familjen övervägts. Det 
finns också rapporter som visar att 
barn aktivt rekryteras från fattiga 
familjer – ibland mot ersättning 
i form av pengar eller mat till de 
barn som är kvar, eller bara med 
löfte om en bättre framtid.
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Sok Iem Yu hamnade på barnhem som 
15-åring. ”Ägarna använde barnhem-
met som ett företag att tjäna pengar 
på”, berättar han. I dag bor han i ett 
familjehem. 

FOTO: CAITLIN MCEVOY

9

TEMA:  BARNHEMSKOLLEN
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          Fattigdom 
är en av de främ-
sta orsakerna 

När SVT-dokumentären Stulen barndom 
sändes 2005, synliggjorde den en utbredd 
och systematisk vanvård av de barn som från 
1920-talet och framåt placerats på institution 
eller i fosterhem i Sverige. Som en direkt följd 
av dokumentären startades en förening med 

samma namn som förde de nu vuxna 
men tidigare omhändertagna barnens 
talan. En statlig vanvårdsutredning 
inleddes och vid en stor ceremoni i 
Stockholms stadshus hösten 2011 
bad den svenska staten de drabbade 
om ursäkt och lovade ersättning på 
250 000 kronor till var och en av 

dem. Närmare 5 000 personer ansökte men 
54 procent fick avslag. Totalt betalades en 
halv miljard kronor i ersättning ut. 

Stulen barndom – 
hälften fick avslag

institution – att de utöver problem med 
anknytning och risk för våld och över-
grepp, också har mycket svårt att klara av 
ett självständigt liv i samhället efter att de 
flyttat ut – tillsammans med det faktum att 
antalet barnhem, detta till trots, ökar på 
flera håll i världen. Och att en majoritet av 
barnen som hamnar där inte är föräldralösa. 
80 procent av världens barnhemsbarn har 
minst en förälder i livet.

– En av de främsta orsakerna till att barn 
hamnar på barnhem är fattigdom, att för-
äldrarna inte har råd att ta hand om dem 
och ge dem möjlighet att gå i skolan och 
därför ser barnhemmet som det bästa al-
ternativet trots det smärtsamma i att skiljas 
från sina barn. För att en förändring ska 
kunna ske behöver stödet styras om från 
barnhem till barnens familjer och samhäll-
en, säger Eva Palmqvist. 

Från Kambodja, till Sverige, till Kenya.
Luften på landsbygden utanför den lilla 

staden Emali är fylld av ett dämpat pinglan-
de från små metallbrickor på de klassiska, 
färgstarka massajhalsbanden som kvinnorna 
i Enduata Oo Nkera självhjälpsgrupp tillver-
kar. På en lina uppspänd mellan två slanor 
hänger flera halsband, tillsammans med 
andra smycken ska de säljas på morgonda-
gens marknad.

En av kvinnorna i gruppen är Christine. 
När hennes man gick bort fick hon svårt att 
försörja familjen och hade inte råd att betala 
dottern Charlottes skolavgifter. Charlotte, 
som då var i åttaårsåldern, placerades på 
barnhem. 

– Jag förstår varför jag var tvungen att 
flytta dit, men det kändes väldigt svårt, 
säger hon. 

Tiden gick. Efter ett par år hände det 
som gjorde att Charlotte kunde flytta tillba-
ka hem igen. 

– Mamma började i en självhjälpsgrupp 
och då hade hon råd att betala min skolav-
gift. Det kändes så bra att vara hemma igen.

I dag är Charlotte 18 år. I självhjälpsgrup-
pen, som Erikshjälpens partnerorganisation 
Nalala hjälpt till att starta, finns flera med-
lemmar som på grund av fattigdom inte sett 
någon annan lösning än att lämna sina barn 
på barnhem för att de ska få utbildning och 
en dräglig tillvaro. Sedan gruppen startade 
har barnen med hjälp av Nalala kunnat 
återintegreras i sina familjer. 

Av inkomsterna från smyckesförsälj-
ningen går en del till gruppen och en del 
till tillverkaren. Förutom att göra smycken 
föder gruppmedlemmarna upp getter och 
och de har en liten bank där medlemmar 
kan låna pengar.

När Charlotte flyttade hem hade hennes 
mamma, med hjälp av gruppens gemen-
samma inkomster, råd att betala för fortsatt 
utbildning. Nu väntar en ny fas i livet för 
Charlotte som ska påbörja högre studier.  

– Jag är den första i min familj som börjar 
på college. Jag ska läsa till grundskollärare, 
berättar hon. 

Det långsiktiga arbetet för att stärka 
familjer och lokalsamhällen är ett exempel 

på hur Erikshjälpen arbetar förebyggande 
för att barn inte ska placeras på barnhem. 
Genom lokala partnerorganisationer arbetar 
man också med att återintegrera barn som 
bott på institution i familjer och samhällen.
Ett arbete fyllt av utmaningar.

– När jag möter de här barnen och 
ungdomarna berättar de om hur svårt 
det är att anpassa sig till ett liv utanför 
barnhemmet; de känner sig isolerade och 
saknar erfarenhet och kunskap att klara sig 
själva, säger Somaly Pich, som arbetar med 
familjeåterförening och återanpassning av 
före detta barnhemsbarn på Erikshjälpens 
partnerorganisation M’lup Russey i Kam-
bodja.

Hos M’lup Russey får de unga vuxna berät-
ta om och bearbeta det de upplevt på insti-
tutionen. De får hjälp att lära sig hur livet i 
samhället fungerar och hjälp att planera sin 
framtid. Många har svårt att ta egna beslut, 
omställningen från att inte ha kunnat be-
stämma något till att börja bestämma allt, 
blir övermäktig. Ungdomarna saknar också 
ofta vardagsfärdigheter, som att veta hur 
man köper och tillagar mat eller vart man 
vänder sig för att köpa kläder.

– De har dessutom ofta med sig svåra er-
farenheter från barnhemmet. Därför satsar 
vi också på utbildning och träning för att de 
ska bli trygga och få bättre självförtroende.

Det kan handla om allt ifrån att lära sig 
laga mat till att kunna hantera sin ilska, men 
också att lära sig ett yrke och att om möjligt 
återknyta kontakten med sin familj.

– De som lämnat barnhem får också dela 
med sig av sina erfarenheter till ungdomar 
som fortfarande bor på barnhem. På det 
viset kan de som fortfarande bor på barn-

”Barnhem är inte en hållbar 
lösning. Barn som inte har 
en egen familj att återvända 
till bör få komma till ett 
familjehem. Det är bevisligen 
det allra bästa alternativet.”
Johana Ambrose Tonken är projekt-
koordinator hos Erikshjälpens part-
nerorganisation Nalala i Kenya och 
har under flera år arbetat med att 
hjälpa barn från barnhem tillbaka till 
sina familjer och egna ursprungliga 
sammanhang. 
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När mamma Christine blev medlem i en självhjälpsgrupp fick 
hon råd med skolavgifter och att försörja dottern Charlotte. 
Då lämnade Charlotte barnhemmet och flyttade hem igen.
FOTO: ANNA HÅLLAMS
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Många av Erikshjälpen Second Hands butiker 
drivs tillsammans med en eller flera försam-
lingar och föreningar. Butikernas överskott 
delas mellan barnrättsorganisationen Eriks-
hjälpen och församlingens eller föreningens 
sociala verksamhet.

Erikshjälpen stödjer inte barnhem, 
men det finns i dag inget som 
säger att överskottet från Eriks-
hjälpen Second Hand inte kan 
användas till barnhemsverk-
samhet.

Däremot arbetar Erikshjäl-
pen med att sprida kunskap om 
situationen för barn på institutioner. 
Detta för att alla butikspartners ska 
kunna ta välgrundade beslut i fråga om 

stöd till barnhem.
En del av butikernas partners ger stöd till 

verksamhet som kallas barnhem. Vissa är inte 
barnhem i strikt mening, utan dagcenter där 
barnen får mat och skolundervisning. Andra är 
mer klassiska barnhem där barnen också bor.

Ifjol inleddes ett samarbete med 
mål att Erikshjälpen och butikernas 
partners ska närma sig varandra. 

Det handlar om att utbyta 
erfarenheter och bygga 
nätverk, men också om att 
stärka värderingar, bli bättre 
på kvalitetssäkring och att 
hitta vägar för utveckling och 

samarbete i delar av världen 
där både Erikshjälpen och en 

butikspartner har verksamhet. De närmaste 
åren vill Erikshjälpen erbjuda fler försam-
lings- och föreningspartners möjlighet till 
samtal och fördjupning i olika frågor, bland 
annat om barnhem.

KUNSKAP TILL SAMARBETSPARTNERS

HAR DU BARNHEMSKOLL?
Vill du läsa mer om problematiken 
kring barn och barnhem? 
På Barnhemskollen.se 
kan du enkelt testa 
dig själv och få en 
ökad kunskap 
i ämnet.

Stanslinje: 33,5 mm. Detta är bara för produktionen. 
Bildyta: 28 mm. Detta blir sidan på badgen.
Badge 25 mm. Detta blir bildytan man ser på badgen. 

Placera designen i samtliga ringar
När du placerat originalet och är nöjd, ta bort de två innersta ringarna då vi 

endast använder den yttersta ringen
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          Våga ifråga-
sätt bilden av  
det gulliga barn-
hemmet

Så kan du hjälpaChildhood och Erikshjälpen tillsammans 

EN TRYGG UPPVÄXT!
Du kan stödja vårt förebyggande 
arbete med att stärka familjer och 
ge föräldrar förutsättningar att själva 
kunna ta hand om sina barn. På så sätt 
är du med och ger barn en tryggare 
uppväxt.
 
• Swisha TRYGGHET till 900 92 83
• Ge en gåva på vår hemsida:
  erikshjalpen.se/ge
• Sätt in en gåva på pg eller bg genom    
  att använda det medföljande 
  inbetalningskortet

Barnhemskollen är ett gemensamt projekt 
mellan Erikshjälpen och Childhood.

Stiftelsen World Childhood Foundation 
grundades år 1999 av Drottning Silvia med 
syftet att värna om barns rätt till en trygg och 
kärleksfull barndom. Sedan starten har man 
verkat för att synliggöra frågor som rör sex-
uell exploatering av barn och problematiken 
kring barnhem. 

Childhood och Erikshjälpen har en 
gemensam värdegrund och en gemensam 
vision att verka för barns bästa och att alla 
barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. 
Både Childhood och Erikshjälpen har under 
ett antal år arbetat med problematiken runt 
barnhem i sina respektive programländer, 
framför allt i Sydostasien, Östeuropa, Östafri-
ka men också i andra delar av världen.

hem bli bättre förberedda och börja tänka 
på framtiden, säger Somaly Pich.

Att stödja och stärka familjer innan de 
splittras är inte okomplicerat men betyd-
ligt enklare än att lappa ihop de band som 
brutits. Men för att vända utvecklingen och 
bryta underliggande strukturer, krävs inte 
bara insatser i berörda länder utan också 
i de länder som resurserna kommer från. 
Som Sverige. 

Siffror som Childhood tagit fram, de 
första i sitt slag, ger en indikation på hur 
omfattande det svenska stödet till utländska 
barnhem är. Sammanlagt fann man stöd till 
444 barnhem, främst i Asien men också i 
Afrika, Europa och Sydamerika.

Stödet kommer framför allt från ideella 
organisationer och från olika kyrkor men 
också från exempelvis skolor. Till det kom-
mer också ett tiotal volontärreseföretag som 
erbjuder volontärtjänstgöring på över hund-
ra barnhem runtom i världen. 

– När många vill hjälpa just genom barn-
hem är det också dit resurserna kanaliseras. 
Engagemanget för att hjälpa utsatta barn är 
stort och det engagemanget vill vi ta vara 
på, för det är fantastiskt. Men det behöver 
kanaliseras på ett annat sätt, säger Eva 
Palmqvist och fortsätter: 

– Det viktiga, oavsett om man är en pri-
vatperson, en kyrka eller en organisation, 
som aktivt stöder barnhem, är att gräva i 
det man står, vrida och vända på det. Börja 
prata om de problem som kan finnas, fråga 
sig om man känner till om barnen på det 
hem man stödjer är föräldralösa eller vilka 
skälen är att de har hamnat där. Våga ifråga-
sätta: tänker vi på barnens bästa? Tänker vi 
långsiktigt? Använder vi pengarna rätt?

Tillbaka i Kambodja och huvudstaden 
Phnom Penh. Sok Iem Yu:s iskaffe är slut 
men mopederna fortsätter svisha förbi.

Sok stannade bara på barnhemmet i någ-
ra månader. Han hade turen att få komma 
till ett familjehem och där bor han fortfa-

rande kvar. Via Erikshjälpens partnerorgani-
sation M’lup Russey fick han komma med i 
ett nätverk för före detta barnhemsbarn, så 
kallade care leavers. Genom nätverket fick 
han gå en yrkesutbildning inom matlagning 
och han fick hjälp och stöd att läka sina sår 
och börja om livet utanför barnhemmets 
väggar igen. 

– Eftersom jag kommer från en svår 
familjesituation behövde jag lära mig och 
förstå hur en familj är tänkt att vara. Nu stu-
derar jag på en bibelskola. Och varje söndag 
i kyrkan säljer jag bakelser som jag bakat. 
Jag brukar titta på Youtube för att lära mig 
nya recept. Det sägs att jag gör väldigt goda 
kanelbullar, säger han. 
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När Erikshjälpen tillsammans med 
Childhood och länsstyrelsen i Stock-
holms län lyfte frågan om barnhem  
vid ett seminarium på Mänskliga  
Rättighetsdagarna i Jönköping var  
intresset stort. En av föreläsarna vid 
seminariet var Somaly Pich på Eriks-
hjälpens samarbetsorganisation M’lup 
Russey, som arbetar för att stötta och 
stärka unga vuxna som flyttar från 
barnhem ut i samhället. 

FOTO: OSKAR SWERLANDER
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Vad gör dig glad?
Ouali Alvin Vera Lee
Ouali Djossonou, 10 år,  
Burkina Faso
– Jag blir glad när jag får godkänt 
på uppsatserna. Jag blir också 
glad när jag spelar fotboll och 
läser naturvetenskap. 

Alvin Tobiasson, 8 år, Borlänge 
– Jag blir glad av godis! Och 
när jag får åka och bada. Jag blir 
också glad av att få göra saker 
tillsammans med mamma och 
pappa. 

Vera Lee Välijeesiö, 4 år, 
Västerås 
– När jag ska leka med mamma 
och pappa, busa med mina kom-
pisar på förskolan eller när någon 
killar mig.

Agnès
Agnès Sangnan, 12 år,  
Burkina Faso
– Jag gillar att läsa läxor, särskilt 
historia. Jag tycker också om att 
undervisa, till exempel i hur man 
tvättar sina kläder. Jag blir glad av 
bra betyg och 
när jag klarar 
proven. I 
framtiden 
vill jag 
hjälpa 
mina för-
äldrar med 
jordbruket. 

Så 
tycker

   jag 
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VÅREN 2018 MED ERIKSHJÄLPEN

LANDSJÖN RUNT
Landsvägsloppet Land-
sjön Runt, ett cirka 12,5 kilometer långt 
lopp som springs eller genomförs på rull-
skidor, arrangeras utanför Huskvarna. Det 
blir en insamling till Erikshjälpens arbete i 
samband med loppet och deltagarna kan 
också göra egna insamlingar.

EN HYLLNING TILL EKBERGS MUSIK
I Lorensbergskyrkan i Kalmar uppmärksam-
mas Einar Ekbergs musikaliska gärning vid 
en konsert. Medverkar gör bland annat Jan 
Bergman, Percy Bergman och 
Lars Bergman. Einar Ekberg, en 
känd och uppskattad frikyrko-
sångare, komponerade cirka 
200 sånger under sitt liv.

APRIL

29
Söndag

BARNRÄTTSDAGARNA
Under två dagar i Örebro möts 
människor som vill utveckla 
sig och sitt arbete inom barn-
rättsområdet. Erikshjälpen är 
en av organisationerna som 
finns på plats. Årets tema 
är: Alla barns rätt till jämlika 
uppväxtvillkor.

APRIL

24-
25
Tis-Ons

KALENDERN

ERIKSDAGEN
I Erikshjälpen 
Second Hands 
butiker firas Eriks-
dagen till minne 
av Erikshjälpens 
grundare Erik Nilsson.
I år går dagskassorna till 
Erikshjälpens arbete för 
barns rätt till utbildning 
och under dagen delas 
också Eriksstipendiet ut 
till engagerade barn- och 
ungdomsledare i de kommuner där 
Erikshjälpen Second Hand finns.

JÖNKÖPING CHARITY RUN
Ett härligt lopp runt Rocksjön i Jönköping, 
drygt 4 kilometer, där alla 
startande får ge en frivillig 
startavgift till Erikshjälpens 
arbete. Loppet arrangeras i 
samarbete med Jönköping 
Marathon och Destination 
Jönköping.

MAJ

5
Lördag

NÄR LIVET VÄNDER
Finns det ett rätt sätt att 
tro? Det frågar sig mu-
sikern Peter Hallström 
som besöker Pingst-
kyrkan i Borlänge för 
en kväll med samtal och 
musik kring livets frågor, 
tillsammans med Erikshjälpens 
generalsekreterare Daniel 
Grahn.

SECOND HAND-
PROFIL FÅR PRIS
Designern och sty-
listen Anna Lidström 
föreläser och tar emot 
utmärkelsen Sveriges 
Second Hand Profil 2018 vid 
ett event på Erikshjälpen 
Second Hand i Borås.

MAJ

8
Tisdag

MAJ

27
Söndag

MAJ

8
Tisdag

APRIL

28
Lördag
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En barndom 
på soptippen
Grå rök stiger mot himlen och det luktar 
bränt gummi när vi kommer till ett soptipps-
område i utkanten av staden Arad i Rumänien. 
Här bor romer i skjul och små, enkla hus.
Erikshjälpens partnerorganisation Networks 
stöttar cirka 100 familjer i området.
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        När jag  
blir vuxen vill  
jag jobba, jag  
vill bli lärare

Utbildning för 
minskad fattigdom 
– Myndigheterna har ansvar att se till att 
människor har ett drägligt boende, men 
de tar inte ansvar för alla sina invånare, 
säger Märta Jacobson, Erikshjälpens 
programkoordinator för Östeuropa.

Att romska barn tvingas växa upp i 
fattigdom med usla boendeförhållanden 
är starkt kopplat till diskrimineringen av 
romer. Föräldrarna har svårt att etablera 
sig i samhället och få en fast inkomst. Har 
man råd att hyra en bostad kan hyres-
värden vägra hyra ut – för att familjen är 
romsk. 

– Om man då ska 
söka sig någonstans 
för att slå upp ett 
litet skjul blir det 
en plats där ingen 
annan vill bo. Som 
i många andra delar 
av världen kan det leda 
till att människor söker sig till soptippar, 
säger Märta Jacobson.

Soptippen kan också ge en liten 
inkomst, när familjerna kan leta upp och 
sälja exempelvis metaller.

Det instabila politiska läget i Rumänien, 
där två premiärministrar inom loppet av 
sju månader har avgått efter misstro-
endeförklaringar från det egna partiet, 
underlättar inte romernas situation.

– Det politiska samhället är korrum-
perat och svårnavigerat och då hamnar 
inte frågan om romernas utsatthet särskilt 
högt på agendan, säger Märta Jacobson.

Hon understryker att det behövs en 
förändring i samhället för att på djupet 
komma till rätta med diskrimineringen 
mot romer. Förändringen behövs på alla 
nivåer i samhället och det är viktigt att 
rumäner och romer skapar förändring-
en tillsammans, att båda grupperna tar 
ansvar.

Tillsammans med lokala partnerorga-
nisationer jobbar Erikshjälpen för att på 
olika sätt förbättra romernas situation. 
Utbildning är en nyckelfråga och brist på 
utbildning är en orsak till att många romer 
lever i fattigdom. Romska barn måste få 
gå i skolan för att få en chans att ta plats i 
samhället och inte hamna i det utanför-
skap som deras föräldrar lever i.

– Förskolan är jätteviktig och det är 
något som våra partnerorganisationer 
jobbar med på flera orter i Rumänien. När 
barnen har gått i förskola blir det enklare 
att börja i den riktiga skolan och de vet 
lite om vad som väntar dem där. Eftersom 
många romska föräldrar inte själva har 
gått i skolan har de svårt att förbereda 
sina barn inför skolstarten. I förskolan får 
barnen också träna på rumänska som an-
vänds som undervisningsspråk i skolorna.

Av de vuxna som bor på soptippen är det  
i dag få som har jobb. En del barn i områ-
det går i skolan, andra måste vara hemma 
och ta hand om yngre syskon när föräld-
rarna söker jobb eller letar efter säljbara 
föremål bland soporna.

Ett av de barn som går i skolan är Nico-
leta, 10 år. Hon går i första klass.

– Jag gillar matte bäst. När jag blir vuxen 
vill jag jobba, jag vill bli lärare, säger hon.

Den nedre delen av huset där Nicoletas 
familj bor är murad, men den övre delen 
består av bitar av spånskivor och annat 
byggmaterial som dumpats på soptippen.

På flera hus i området ligger stora stenar 
för att hålla fast de plåt- och plastbitar som 
utgör taken. Det syns att vissa hus tidigare 
har haft staket, men under den kalla vintern 
eldades det upp i brist på annat.

Den grå röken kommer från eldning av 
sopor som det går att utvinna metall från. 
Metallen säljs sedan till en skrotuppköpare, 
vilket ger familjerna en liten inkomst. Vid 
en av de brinnande sophögarna leker två 
små barn.

I soptippsområdet stöttar Erikshjälpen 
Networks uppsökande och relationsbyg-
gande arbete. Medarbetare på Networks 
uppmuntrar föräldrar att skicka sina barn 
till skolan. Networks följer barnens skolnär-
varo och som uppmuntran får de familjer 
som skickat sina barn till skolan mjöl en 
gång i veckan. Om barnen är frånvarande 
från skolan undersöker Networks vad från-

varon beror på och om familjen behöver 
ytterligare stöd. Networks betonar hur vik-
tigt det är att barnen får en utbildning och 
därmed större möjligheter att i framtiden få 
jobb, inkomst och ett tryggare liv på någon 
annan plats än soptippen.

Romerna är en folkgrupp som utsätts 
för omfattande diskriminering och som har 
diskriminerats under lång tid. Om famil-
jerna på soptippen hade någon annanstans 
att ta vägen skulle de förmodligen lämna 
området. Lokala myndigheter har funderat 
på att stänga soptippen, men har ingen plan 
för vad som i så fall skulle hända med de 
familjer som i dag bor där. Många romer 
lever i stor fattigdom och under svåra för-
hållanden, men levnadsvillkoren behöver 
inte vara lika eländiga som på soptippen. I 
Arad, och Rumänien i stort, finns romska 
kvarter med både enklare och mer välbygg-
da hus. Varje familj och individ är unik och 
det finns romer som har god ekonomi och 
är väl integrerade i samhället, liksom det 
finns rumäner som lever i utanförskap och 
fattigdom.

Utöver arbetet med att fler barn ska gå i 
skola planerar Networks att i anslutning till 
soptippen i Arad bygga ett slags center för 
bland annat förskola, läxläsning samt någon 
form av Dece-tillverkning. I företaget Dece, 
som finns för att romer ska få anställning 
och trygg inkomst, tillverkas bland annat 
mössor och läderprodukter. Tillverkningen 
sker i dag på en annan plats i Rumänien, 
men förhoppningsvis kan en utökning av 
verksamheten leda till arbetstillfällen för 
personer som lever på soptippen.

I Arad jobbar Networks också bland 
annat med läxhjälp för romska barn, att för-
bättra barn- och mödrahälsa och att hjälpa 
till i krissituationer som när en familj inte 
har pengar till medicin eller när en husvägg 
har kollapsat. 

TEXT: SOFIA DENZLER  

FOTO: ANNA HÅLLAMS

Nicoleta (till höger) och hennes familj bor 
i ett enkelt hus på soptippen. Nicoleta 
går i skolan och hoppas kunna fortsätta 
utbilda sig för att få jobb i framtiden.
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ornografi. Vad tänker du på 
när du hör det ordet? För    

     någon kanske tankarna går till 
     några dåligt gömda Playboy-tidningar 

under en sten i skogen. För den som är vux-
en och har nog med att försöka förstå vad 
barnen gör på Snapchat kan det, av naturliga 
skäl, vara en utmaning att även behöva ha 
koll på vilken typ av pornografi som barnen 
möter i dag. Hur illa kan det vara? Några 
sexuellt explicita stillbilder? I värsta fall en 
dåligt filmad scen med två som… har sex? 
Det är väl både utbildande, härligt och inspi-
rerande. Eller?

Sextiotalets så kallade gladporr är ett minne 
blott. Kvar står dagens nätpornografi, som 
förutom att vara ett knapptryck bort, även 
till innehållet har förändrats avsevärt. 

Redan 2010 visade en studie att nio av tio 
porrscener innehöll fysisk aggression så som 
slag med handflata, att dra någon i håret 
samt strypgrepp. Runt hälften av scenerna 
innehöll verbalt kränkande ord. De som var 
föremål för aggressionen, i huvudsak kvin-
nor, gav antingen ett neutralt eller positivt 
gensvar, nästan aldrig negativt. Här måste vi 
inse att budskapet, för en kille på tolv år, vil-
ket är genomsnittsåldern för att första gång-
en konsumera pornografi, blir att aggression 
är lika med tillfredsställelse och belöning.

Jag frågade en skolklass nyligen hur lång 
tid det skulle ta för dem att hitta porr. 
”Hur bra uppkoppling har du?”, var 
svaret jag fick. Varenda ung med en 
telefon utan porrfilter i fickan har 
direkttillgång till porr. Barn och unga 
är dessutom många porrproducenters mål-
grupp. Genom sökordsoptimeringar utifrån 
enkla sökord, som även små barn nyfiket 
söker på, samt via exempelvis popup-reklam 
marknadsför sig pornografin på ett sätt vi 
aldrig tidigare sett.
 
Unga porrkonsumenter beskriver ofta por-
nografi som en drog. ”Jag var tvungen att 
sluta, annars skulle jag gå för långt”, berätta-
de Tessan. ”Jag märkte att jag behövde mer 
och mer”, sade Kevin. 

Den som konsumerar porr kommer upp-
leva en utsöndring av det belönande ämnet 
dopamin. Ju yngre du är, desto känsligare är 
du för dopamin, vilket gör att en ung hjärna 
som exponeras för porr riskerar att hamna 
i ett beroende som kan komma att bli livs-
långt. 

Vi vet från forskning vid Uppsala Univer-
sitet att var tionde gymnasiekille tittar på 
pornografi dagligen. Gårdagens högkon-
sumenter, de som tittade på porr en gång i 
veckan, har i dag blivit medelkonsumenter. 
Av högkonsumenterna svarar drygt en tred-
jedel att de ”kollar på mer porr än de vill”, 
något som skulle kunna indikera beroende-
problematik. 

Vi kan inte överlämna åt barnen att hantera 
pornografins konsekvenser för deras 
hälsa, relationer, sexualitet och attityder. Vi 
måste, som den trygga vuxenvärld vi ska 
vara, ta vårt ansvar. Läroplanen måste in-
kludera utbildning kring pornografi, normer 
och övergrepp. Samtliga skolor i Sverige 
behöver installera porrfilter och kombinera 
detta med kritiska samtal om pornografi.  
I dag saknas en teknisk lösning på runt hälf-
ten av skolorna, något som ofta chockar de 
föräldrar och yrkesverksamma jag möter. 

Att bistå nästa generation i att tänka kritiskt 
och reflekterat kring den pornografi som 
omger dem i dag är ett av de vassaste verk-
tyg vi kan ge våra barn. Varför? Därför att 
alla barn har rätt till en porrfri uppväxt! 

       En ung 
hjärna som 
exponeras för 
porr riskerar 
att hamna i 
beroende

Barn har rätt till 
en porrfri uppväxt

MARIA AHLIN
Ålder: 28
Bor: Uppsala
Familj: Mannen Jonatan och 
hunden Woody
Gör: Driver ungdomsorganisa-
tionen Freethem, författare bland 
annat till boken Visuell drog – om 
barn, unga & nätporr, föreläsare
Brinner för: Ungdomar, rättvisa,  
civilkurage, djur och natur.
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Barnets rätt till båda sina föräldrar. Sex ord som ligger 
till grund för 800 sidor utredning om en ny, modern 
föräldraförsäkring. ”Man säger att det är regeringens 
förslag, men egentligen är det ju jag som föreslår”, säger 
Lars Arrhenius. Regeringens utredare – men också 
tonårspappan som ångrar att han själv inte var hemma  
mer när barnen var små. Och missionärsbarnet vars 
värld rasade samman när han sex år gammal berövades 
rätten till sina egna föräldrar. 

”Jag kunde inte 
 förstå varför de 
 lämnade mig”

LARS ARRHENIUS
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tockholm, januari 2018. I grå 
rock, ordnad halsduk, vinröd 
hipstermössa och runda glas-
ögon dyker Lars Arrhenius, 54, 
upp. Eller i själva verket har han 
redan kommit när vi anländer 

högst upp i Kulturhuset, beställt in en cap-
pucino och satt sig längst ner i kaféets hörn. 
Tidigare samma dag har han lusläst Hanne 
Kjöllers krönika i Expressen och både oroats 
och roats av den tillspetsade rubriken ”Det är 
inget tvång att vara hemma med avkomman”.  

– Det här med föräldraförsäkringen är en 
sådan ideologisk fråga, jag var förberedd på 
både negativ och positiv respons. Flera ledar-
sidor har varit väldigt positiva men jag kan bli 

frustrerad när jag läser debattartiklar där man 
inte fått med hela bilden. Men jag har valt att 
inte ge mig in i den efterföljande debatten, 
även om det är svårt. Man säger att det är 
regeringens förslag, men egentligen är det ju 
jag som föreslår, säger Lars Arrhenius.

På ett kansli med sex personer och med en 
expertisgrupp på det tredubbla har han ägnat 
de senaste knappa två åren åt att utreda hur 
den svenska föräldraförsäkringen kan göras 
mer modern – ur ett jämställdhetsperspektiv – 
men framför allt ur ett barnperspektiv.

Förslagets mest kända del är förstås också 
det mest kontroversiella: att öronmärka fem 
månader av föräldraförsäkringen åt respektive 
förälder. 

S

”Jag kunde inte 
 förstå varför de 
 lämnade mig”

KORT OM LARS
Ålder: 54 år.
Bor: Saltsjöbaden.
Familj: Fru och tre barn. 
Bakgrund: Utbildad jurist. Vice 
ordförande i styrelsen för Unicef och 
har även varit ordförande för ECPAT 
Sverige. Utsågs 2006 av regeringen 
till Sveriges första Barn- och elev-
ombud, BEO. Lämnade den posten 
2012 och blev då generalsekreterare 
för antimobbningsorganisationen 
Friends, där han satt kvar till hösten 
2016. Avslutade i december 2017 
utredningen om en modern föräld-
raförsäkring.
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– Om man tittar historiskt sett så är det reserveringen av 
dagar som gett mest effekt. Vi tittade till och med på om 
man skulle gå ännu längre och helt individualisera försäk-
ringen. Men vi ansåg att risken att dagar skulle brinna inne 
och barnet därmed skulle missa tid med sina föräldrar, var 
för stor. 

De egna barnen är 13 respektive 19 i dag. När de äldsta, 
tvillingar, föddes var både Lars och hans fru mitt uppe i 
karriären som egna företagare. Ändå var valet av vem som 
skulle vara hemma enkelt och det var inte han. 

– Det finns egentligen inga bra förklaringar till varför. 
Jag hade precis startat en advokatfirma men min fru hade 
sex modebutiker och hon klarade ju bevisligen att vara 
hemma ändå. Jag var väl som många män är, att man tror 
sig vara oersättlig. 

Ja, varför tror ni det? 
– Det är nog gamla normer som sitter i. Bilden av mannen 
som den försörjande och kvinnan som den omhänderta-
gande. Sedan tror jag faktiskt inte bara att det handlar om 
att vi män är dåliga på att vara hemma, utan också på att 
det här är ett område som kvinnan varit van att ha makten 
över och där det inte är självklart att man vill släppa ifrån 
sig den.  

När Svante, 13-åringen, föddes var Lars hemma ”li-
tegrann”. 

– Jag tror jag hade fredagarna hemma. Men då, i advo-
katbranschen, var inte heller det vanligt. 

Ångrar du dig, i dag? 
– Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker att jag har en bra 
relation till mina barn, men jag kan ändå känna att det är 
mer naturligt för dem att vända sig till sin mamma. De har 
en annan närhet.

Föräldrarollen är enkel att prata om, men när det kom-
mer till hans egen barndom blir orden färre och mellan-
rummen längre.

Lars föddes i småländska Eksjö men flytta-
de ett år gammal till Rwanda, ett av världens då fattigaste 
länder. Föräldrarna skulle bli missionärer, utsända genom 
pingströrelsen. 

Hans första minnen därifrån, av missionsstationen och 
de rwandesiska kompisarna, är varma och vackra – och 
kärleken till landet (”den vackraste platsen på jorden”) 
bestående. Men sex år gammal hände det som kastade 
omkull hela hans värld och som fortfarande, nästan 50 år 
senare, är oerhört svårt att prata om. 

Han skickades till en svensk internatskola i grannlandet 
Burundi, bort från sina vänner – men framför allt bort från 
sin mamma och pappa. 

– Jag kunde inte förstå varför. Jag var så oerhört ledsen 

och längtade så väldigt mycket efter dem. Jag minns också 
tydligt hur ledsna de var, men det gjorde det bara ännu 
mer förvirrande för mig. Varför skickade de då iväg mig? 

Klimatet på internatskolan var hårt (”vi killar bodde 
i ett enda stort rum, det var verkligen som man ser på 
film”), till jul och sommar fick Lars komma hem. Ibland 
kom föräldrarna och hälsade på någon gång där emellan. 
Det skulle bara göra situationen svårare om besöken blev 
tätare, sades det. 

– När mina barn var små hade jag och min fru en över-
enskommelse om att det alltid var jag som hämtade och 
hon som lämnade. Jag klarade inte av själva lämnandet, ett 
barn reagerar ju när det blir lämnat, oavsett om det bara 
är för en dag på förskolan. Det blev för jobbigt för mig 
mentalt.

Föräldrarna lever inte längre. Efter deras bortgång har 
Lars gått igenom den brevväxling som ägde rum dem 
emellan under internattiden, som pågick till det att Lars 
var 14 och familjen reste tillbaka till Sverige, ett smärtsamt 
dokument över ett barn som inte mådde bra.

Men att  prata om det efteråt var svårt.
– Jag försökte ta upp det några gånger. En gång när vi 

var tillbaka i Rwanda tillsammans vet jag att jag sa nå-
gonting om hur jobbigt jag tyckte att det hade varit. Min 
pappa sa ingenting. Han blev alldeles tyst under resten av 
resan. Vi var där en månad. 

– Andra gånger när jag varit tillbaka och sett alla de 
skolor som min pappa byggde under tiden som missio-
när har jag kunnat tänka att det ändå var värt det. För så 
många andra barn. 

Men det är en vuxen människas reflektion. 
– Ja... Ur ett barns perspektiv kommer jag aldrig att kunna 
förstå det. 

 Såren fick honom att som tonåring på väg in i vuxenli-
vet ta avstånd från kyrkan och framför allt pingströrelsen, 
men inte till Rwanda. Han vände åter som volontär redan 
första året efter gymnasiet och har sedan dess fortsatt resa 

tillbaka. Efter intervjun ska han träffa Rwandas ambassa-
dör Christine Nkulikiyinka som arbetar i Stockholm.

– Rwanda var ett av världens fattigaste länder 
när jag växte upp där. Det tror jag gav mig en 
medvetenhet om att förutsättningarna för 
människor runtom i världen ser olika ut och 
att det inte är alla förunnat att få växa upp i 
trygghet. 

– Men trots de extrema utmaningar landet 
har haft har man lyckats vända utvecklingen. 

Varje gång jag kommer dit känner jag mig inspire-
rad av deras resa och påmind om att det går att vän-

da en extremt negativ utveckling till något positivt. För 
mig visar det tydligt hur stark människan är.

Lunchrusningen på kaféet högst upp i Kulturhuset 
tilltar, barnskrik blandas med samtalssorl och gaffelslam-
mer. Cappuccinon dricks upp, rulltrappa en våning ner. De 
svarta skinnsofforna framför panoramafönstrena ser inbju-
dande ut men tar emot med en platt duns. 

– Den kollega som jag startade min advokatbyrå tillsam-
mans med, det är han som försvarar mannen som körde 
bilen i terrorattentatet här utanför, säger Lars Arrhenius 
och blickar ut över Drottninggatan.

Brottmålsadvokat, framgångsrik sådan. Det var det han 
var när barnen var små och ända fram till den dagen då 

Jag      
längtade så 

väldigt mycket 
efter dem
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ett samtal från utbildningsdepartementet fick karriären att 
byta spår och barns rättigheter blev hans yrkesliv.

Som advokat hade han gjort sig känd för att ofta fö-
reträda unga personer och kanske var det skälet till att 
regeringen nu ville att han skulle anta rollen som Sveriges 
första barn- och elevombud. Tjänsten var helt nyinrättad 
och uppdraget handlade om att utreda anmälningar om 
mobbning och kränkningar i skolan och också vara den 
som företrädde utsatta elever i skadeståndsprocesser mot 
kommuner och privata huvudmän.

Lars tackade ja och redan innan han tillträtt blev han 
uppringd av Claes Jenninger, pappa till Måns, som fyra 
månader efter sin trettonårsdag inte orkade leva längre. Nu 
hade det gått ett år och Lars blev inbjuden att vara med på 
en minnesstund.

– När jag satt där i bänken och grät insåg jag att mitt nya 
uppdrag och hur jag hanterade det, kunde bli livsavgöran-
de för många barn och unga. Det blev ett uppvaknande 
för mig och direkt avgörande för hur jag valde att driva 
uppdraget. När man pratar om barns rättigheter blir det 
lätt mjukt, men här fick jag verktyg att verkligen utkräva 
ansvar för barns rättigheter. 

De kommande åren mötte han många som Måns, innan 
det blivit för sent. Lyssnade till deras berättelser om hot 
och slag, om ensamhet och hånfulla skratt. Om skolor som 
står handfallna och i värsta fall ifrågasätter. Om mobbning 
som gör så ont att döden känns mer inbjudande än livet. 

– Barn som uttrycker att de inte vill leva längre. Det 
berörde mig djupare än alla brottmål jag tidigare jobbat 
med, det berör mig fortfarande och en del av de här bar-
nen har jag fortfarande kontakt med. Jag minns inte exakt 
hur många skolor och kommuner vi processade mot, men 
vi vann alla fallen. Upprättelsen för de här barnen var 
extremt viktig och handlade inte om pengar utan om att få 
ett förlåt, en ursäkt. Det är lättare att gå vidare i livet då...

Det var just ifrågasättandet, misstroendet, av barnen 
som slog honom mest. 

– Att vuxna inte såg, trots att det var så väldigt tydligt. 
För barnen är det också det som blir det värsta, att inte 
bli trodd. Man skäms så men tar mod till sig och berättar 
oftast bara en gång. Blir man inte trodd då berättar man 
inte mer. 

Lars drev uppdraget som barn- och elevombud i sex 
år och fick erbjudande om ytterligare fyra. Då ville han ta 
fram förebyggande modeller för skolorna att arbeta efter, 
men det ville inte utbildningsdepartementet. För ett ögon-
blick övervägde han att återvända till advokatvärlden men 
så kom ett samtal igen, denna gång från antimobbningsor-
ganisationen Friends. Lars rekryterades som generalsekre-
terare och det han velat göra för staten fick han nu istället 
förverkliga i en ideell organisation. 

– Som barn- och elevombud kom jag in efteråt. Det kän-
des mycket mer positivt att kunna jobba förebyggande. 

Samtidigt tillträdde han i ett turbulent skede då Friends 

fått svidande kritik för att bedriva ett arbete som inte mins-
kade mobbning utan i värsta fall ökade den. 

– Jag gick in för att professionalisera verksamheten, 
utveckla metoder för att kunna mäta om mobbningen 
minskade och hur effektivt vårt arbete var. Det som blev 
avgörande var kartläggningen av hur det såg ut i respektive 
skola. På så sätt kunde de vuxna få verktyg för att veta hur 
de skulle agera. 

Han är saklig, hela tiden lågmäld. Och djupt engagerad. 
– Jag har absolut kunnat känna att engagemanget ibland 

har gått för långt. Att det har tagit 
för mycket av mitt privatliv. Men jag 
har tänkt på det, varit medveten om 
det. Det är väl utmaningen när man 
arbetar med något man brinner för, 
att sätta gränser. 

Från advokat till barn- och elevom-
bud till generalsekreterare till reger-
ingens utredare, till – vad? Vad gör en 
utredare när en utredning är klar?

Kanske inväntar han en ny utred-
ning om en ny fråga. Kanske skickar 
han in ett färdigt manus till ett bok-
förlag.

I byrålådan ligger i alla fall 200 
skrivna sidor om ämnet som är så 
svårt att prata om; 200 sidor om en 
liten pojkes uppväxt som missionärs-
barn under 1960-70-talet. Självbiografiska – men i roman-
form.

– Den har varit som terapi för mig att skriva, samtidigt 
som jag också kan gömma mig bakom den eftersom den 
är skriven som en roman. Mer än att berätta om mig själv 
vill jag få människor att reflektera över barnets perspektiv 
och hur det ofta glöms bort. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN

FOTO: HELENA PAULIN-STRÖMBERG / PRIVAT

        Det berörde  
mig djupare än alla 
brottmål

Lars kom till Rwanda 
som ettåring och till-
bringade största delen 
av sin barndom här. 
Här fick han sina första 
minnen och sina första 
vänner.

Barn och barns rättig-
heter har varit stommen 
i stora delar av Lars 
Arrhenius yrkesliv. Det 
var också barnets bästa 
som var utgångs-
punkten när han på 
regeringens uppdrag 
utredde förslaget 
om en moderniserad 
föräldraförsäkring.
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Nytt album ger 
hopp i Tanzania
I höstas släppte artisten Clas Vård-
stedt ett nytt album. Allt överskott 
har han valt att ge till Erikshjälpens 
arbete i Tanzania.

– Jag är djupt imponerad av allt arbete som 
gjorts och ständigt pågår genom Erikshjäl-
pen och deras brinnande engagemang som 
barnrättsorganisation, säger han.

Clas Vårdstedt är artist, lovsångsledare, 
kompositör, producent och översättare. Han 
har gjort sex egna soloalbum och hans röst 
eller sånger hörs på närmare 45 cd-produk-
tioner. Clas Vårdstedt har också skrivit och 
översatt omkring 130 sånger som sjungs runt 
om i Sveriges kyrkor.

Albumet Mitt hjärta hos dig kan beskrivas 
som upplyftande pop med livsnerv, musik 
som förmedlar hopp, tro och nya möjlighe-
ter till var och en som lyssnar. Musik som 
gör gott i dubbel bemärkelse.

– Att ge bort allt överskott som mina 
musikproduktioner ger ser jag som en del 
av min uppgift. Att denna gång få göra det 
tillsammans med David Media, genom Er-
ikshjälpen känns fantastiskt och en stor ära, 
säger Clas Vårdstedt.

Överskottet från Mitt hjärta hos dig 
kommer bland annat användas till att skapa 
förutsättningar för att barn med funktions-
nedsättning i Tanzania ska kunna gå i för-
skola och skola som andra barn.

– Vi på Erikshjälpen är mycket glada och 
stolta över samarbetet med Clas. Det är fan-
tastiskt att han väljer att låta sin musik göra 
så mycket gott, det säger en hel del om hans 
hjärta och passion för att hjälpa människor. 
Vi hoppas att det ska inspirera fler av oss  
att det faktiskt går att göra skillnad, säger  

Samuel Åhl, eventansvarig på Erikshjälpen.
Under våren ger Clas Vårdstedt flera 

konserter i samarbete med Erikshjälpen. Du 
hittar dem på erikshjalpen.se 

TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: CAROLINA BYRMO

 

          Jag är djupt 
imponerad av 
Erikshjälpen

Clas skiva finns 
att köpa på 

erikshjalpen.se/
webshop

Kryssa rätt i vårt bildkryss på 
sidan 24 och du har chansen att  
vinna Clas Vårdstedts platta  
Mitt hjärta hos dig.
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Eriks brev gjorde  
livet lite roligare
Med uppmuntringar till andra sjuka 
barn startade Erikshjälpens grundare 
Erik Nilsson sin verksamhet. Monica 
Ahrén i Karlstad minns mycket väl 
de brev och paket hon fick under sin 
egen sjukdomstid som barn.

– Det värsta var ensamheten. Sjukdomen 
tänkte jag nog inte så mycket på. Men jag 
saknade mamma och jag saknade mina 
syskon.

Monica Ahrén var nio år när det upptäck-
tes röda märken på hennes ben. Husläkaren 
konstaterade knölros och Monica sändes 
för genomlysning, en form av röntgen, som 
visade en körtel på ena lungan. Nu gick allt 
mycket snabbt. Monica fick åka från Karlstad 
till Arvika för att läggas in på sanatoriet. Ef-
tersom läkarna misstänkte tuberkulos vidtogs 
stor försiktighet.

– Första veckan låg jag isolerad och fick 
inte träffa andra barn. Min familj fick hälsa 
på korta stunder men inte stanna över natt.  
Då var jag helt ensam. Och jag som aldrig 
tidigare hade sovit borta, minns Monica.

Någon tuberkulos fastställdes aldrig men 
Monica fick ändå stanna på sanatoriet i tret-
ton månader. Trots att det bara var sju mil 
hemifrån kändes avståndet långt.

I rummet bredvid Monicas låg en pojke som 
hette Tomas. Från sina fönster såg de barn 
leka utanför i parken. De fick också byta 
tidningar med varandra. Bättre blev det när 
provsvaren kom och Monica fick flytta in på 
salen till de andra flickorna. 

– Där trivdes jag bra trots att vistelsen blev 
lång, från maj 1952 till juni 1953. Något var 
ju fel på lungan men jag kände mig aldrig 
sjuk, berättar Monica som gick i skola en 
trappa upp med de andra barnen.

– Efter maten var det ”tystan” en timma. Då 
skulle alla ligga i sina sängar och vila. 

Hösten 1952 kom ett brev till avdelningen. 
En Erik Nilsson undrade om någon ville 
brevväxla. Monica skrev dagbok och gillade 
att skriva varför lotten föll på henne. Sagt 
och gjort, brevväxlingen tog sin början och 
till jul kom små presenter, bland annat en 

julduk att brodera. Den 
har Monica Ahrén, som 
broderat otaliga timmar 
sedan dess och vars hem 
är fullt av vackra alster, 
kvar än i dag.

– Vi skrev ganska ofta. Breven var hand-
skrivna och det var tydligt att Erik skrev 
just till mig. Det var inga massproducerade 
svar. Det har jag tänkt mycket på, säger 
Monica som ibland fick vänta något längre 
på svar när Erik själv låg på sjukhus för sin 
blödarsjuka.

– Jag minns att mamma köpte Eriks 
tidning De sjukas vän på Karlstad missions-
bokhandel. Ibland gav hon en peng till Eriks 
arbete, något som vi syskon fortsatt med.
Monica kom hem och gick klart skolan, 
började som kontorist, gifte sig och fick med 
tiden sönerna Mikael och Christer. Hon har 
bott i Borlänge och Örebro. Sedan ett antal 
år är Monica tillbaka i Karlstad där hon bor 
med maken Christer precis intill Klarälven. 
– Jag träffar fortfarande två av mina vänner 
från sanatoriet, Dolly och Vanja, och pratar 
gamla minnen. Och duken från Erik Nilsson, 
den tar jag fram varje jul. 

TEXT OCH FOTO: MONICA SAMUELSSON/PRIVAT

MONICA AHRÉN

Född: 1943 i Karlstad
Familj: Storebror Tore, i dag 93 år, 
lillebror Jan, sönerna Mikael och 
Christer från första äktenskapet. 
Barnbarnen Sebastian, Jakob och 
Ammei samt maken Christer.
Intressen: ”Att umgås med familjen 
och vara ute och röra på mig. Brode-
rar gör jag fortfarande ganska mycket. 
Det är min avkoppling.”

        Det var tyd-
ligt att han skrev 
just till mig

Monica får besök 
av storebror Tore.
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Namn  .............................................................................................................................................

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

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

Kryssa och vinn!

Sätter du hela krysset har du chansen att vinna Clas 
Vårdstedts skiva Mitt hjärta hos dig. Clas möter du 
också på sidan 22 i denna tidning.
Vi vill ha din krysslösning senast den 3 maj 2018.
Märk med Bildkryss 1 och sänd till Erikshjälpen, 
Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn eller lämna 
din lösning på ordflätan på www.erikshjalpen.se/tavling. 
Tre vinnare får varsin platta.

BILDKRYSS 1.2018
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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 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 
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 4-2017

Grattis! Doug Seegers självbiografi går till 
vinnarna:

Lars Axelsson, Nacka Strand
Ella Falebjörk, Fjärås
Thomas Ullman, Ängelholm
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Sänkte sina telefon-
kostnader – och 
valde att ge mer

– Jag funderar ofta på det där med hur 
mycket av ens överflöd man ska dela med 
sig av, säger Oscar som till vardags arbetar 
med ytbehandling på en snickeriverkstad i 
Göteborg. 

– Barnen är utflugna och att bara höja 
konsumtionsnivån kändes inte som något 
alternativ. Jag ska vara ärlig och säga att det 
är de som sitter utanför våra affärer och ber 
om hjälp som väckt mina tankar. För mig 
personligen känns det konstigt att bidra till 
det faktum att bästa utvägen för många blir 
att åka till ett rikt land långt borta och sitta 
och be om småpengar.

Oscar Egerö funderade vidare och kom 
fram till att det skulle bli mellan 200 och 
300 kronor i månaden om han skulle skänka 
en tjuga i koppen varje gång han går och 
handlar.

– De pengarna vill jag hellre skicka direkt till 
Rumänien. Efter att jag kollade runt lite föll 
mitt val på Erikshjälpen som är aktiva med 
att hjälpa folk på plats att få en bättre tillva-
ro, både på kort och på lång sikt. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON  FOTO: PRIVAT

När Oscar Egerö genom ett enda telefonsamtal lyckades sänka sina fasta  
månatliga telefonkostnader med några hundralappar bestämde han sig för  
att skicka pengarna vidare. Valet föll på Erikshjälpen.

Många företag gav julgåvor 

Al Executive Search SM
Al Nordic Search
Alois Assistans
Anderssons Mekaniska
Areal i Sverige
Athene Arbetsgivar-
service
Bröderna Jonssons 
Träindustri
Byggkonsult i Vetlanda
Café Bar Sverige
CNC Snickerier 
Curomed Utbildning
Displaybyte Sverige
Effect Reklambyrå
Elteknik & Konstruktion 
i Stockaryd
Emprender
Evaldssons Livs
Fastighetsprojekt 
Fogmaker International
Framtidens skog i Sverige

Golvcity i Vetlanda
Greger Construction & 
Consultation
Hagagruppen
HEAB Butiks & 
Lagerinredning
Hyresgästföreningen 
region väst
Hördegård & Svahn 
Reklambyrå 
Ingarps Trä
JPS Konsult i Vrigstad
Karosseriteknik i 
Jönköping
KS Fastigheter
Lalmek Hydraulics
Ljungby Ventilation
Ljungs Kommunikation
LRF Konsult Vetlanda
Lugna Hem
Mariestads Kökscenter
Nordic Traction Group

P4RM Sweden
Per-Arne Bodin Firma
PH Teknik & Data
Power Pictures
PTV Group
Rickard Heldemyr Design
Rydaholms Träförädling
Sandgrens Lastpall
Smålandsvillan
Stålgross 
Svenska Soldatshemsför-
bundet
Säkra Vetlanda
Terab
Tingsryd Resort
ViaEcole
Wikståhl Design 
i Småland
Åvalls Metallindustri
Östgöta Media

Julen 2017 valde många företag runt om i Sverige att på 
olika sätt stödja Erikshjälpens arbete för barns rättigheter. 
Tack! Ert stöd hjälper Erikshjälpen att hjälpa fler!

KORT OM 
ERIKSHJÄLPEN
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SECOND HAND
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Vår på bordet

KNOPPBRÄDA
Sätt flera gamla knopplister av trä i olika 
längd och storlek på en lång rad. Variera 
inredningen som du önskar. 

LJUSSTAKAR AV BJÖRK
Såga av en björkgren i olika längder. Borra 
ett hål i toppen, lagom stort för ett värmeljus. 
Sätt i en ljuskopp i hålen för ljusen.

LÄDERTAGS PÅ GLAS 
Med en smal remsa från ett gammalt bälte 
kan du göra lyxiga lädertags till glaset, där 

namnet stansas in med alfabetsstansar. 
Håligheten från stansarna kan fyllas med lite 
färg. Gör hål i lädret med en håltång och knyt 
fast tagen med tråd runt glasets fot. 

SERVETTRINGAR AV LÄDERBÄLTE  
OCH GARDINRING
Klipp av en del av ett gammalt bälte och fäst 
i gardinringen med hjälp av en hålnit eller 
snöre. Vill du ha ett personligt budskap kan 
du stansa in det med alfabetsstansar och fylla 
i håligheten från stansarna med lite färg så 
texten syns bra.

FIXA SJÄLV
med Stina Isaksons DIY-tips

I Second Hand-
magasinet 2018 
som finns i våra 

butiker hittar du mer 
inspiration!
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Huvudkontor: Datorgatan 4, Huskvarna
Tel. 036-330 09 20
secondhand@erikshjalpen.se

Du hittar hemsidor till våra butiker 
via erikshjalpen.se/secondhand
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”En hel bransch 
villig att hjälpa till”
Ideell second hand är redo att hjäl-
pa människor ta ett första steg in på 
arbetsmarknaden – men utestängs. 
Erikshjälpen Second Hand har genom 
debattinlägg och besök på Arbets-
marknadsdepartementet ställt frågan 
till regeringen om varför organisatio-
nen inte omfattas i anställningsformen 
extratjänster för människor som vill och 
behöver ha meningsfull sysselsättning.

– Bara vi på Erikshjälpen har kapacitet 
och kompetens att, i princip, i morgon dag 
kunna ta emot tusen personer i våra second 
hand-butiker. Lika många som regeringen vill 
att alla landsting, Göteborgs stad och Malmö 
ska klara av tillsammans, säger Tomas Bjö-
ersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen 
Second Hand.

Att skapa jobb åt människor som tidigare 
fanns inom Fas 3 är en stor utmaning i Sve-
rige i dag. Socialdemokraterna lovade inför 
valet 2014 att avskaffa Fas 3 och att ersätta 
åtgärden med nya insatser inom offentlig 
verksamhet, näringslivet och den ideella 
sektorn, bland annat genom så kallade extra-
tjänster.

I juni 2017 rapporterade SVT att det hittills 
bara skapats 3 600 extratjänster av de 20 000 
jobb regeringen satt upp som mål till år 2020. 

Arbetsförmedlingen har också fått lämna till-
baka närmare 3,5 miljarder kronor till stats-
kassan på grund av att inte tillräckligt många 
extratjänster i kommuner och landsting har 
skapats. 2017 gjordes en budgetförstärkning 
med 500 miljoner för att nå 6500 extratjänster 
under året, 6000 inom kommunerna och 500 
inom landstingen. Göteborg fick ett beting på 
334 extratjänster och Malmö 197. 

Den 1 juli 2017 öppnades möjligheten för 
anställningar inom ramen för extratjänster i 
bland annat i kulturell verksamhet, trossam-
fund och ideella föreningar inom social hjälp-
verksamhet. Men i det finstilta uppgavs att 
extratjänster inte kan skapas i ideella fören-
ingar som bedriver ”ekonomisk verksamhet”, 
vilket omfattar ideell second hand-verksam-
het.

– Vi på Erikshjälpen och andra inom se-
cond hand-handel har upparbetade rutiner 
och är vana vid att ta emot oerfaren arbets-
kraft. Vi finns här, en hel bransch villig att 
hjälpa till, redo att vara en del av lösningen 
på regeringens – och landets – problem. Men 
vi får inte, säger Tomas Bjöersdorff.

Tillsammans med Erikshjälpens general-
sekreterare Daniel Grahn har Tomas Bjöers-
dorff besökt statssekreterare Annica Dahl på 
Arbetsmarknadsdepartementet. Frågan om 
extratjänster inom ideell second hand-verk-

samhet diskuterades 
under ett bra samtal. 
Svaret blev dock att 
departementet hän-
visar till EU-bestäm-
melser och därför inte 
kan ändra på det rådande 
beslutet.

Erikshjälpen Second Hand erbjöd Annica 
Dahl möjlighet att göra ett arbetsplatsbe-
sök i någon av second hand-butikerna och 
kommer att fortsätta driva frågan om ideell 
second hands mål om att hjälpa människor 
hitta meningsfull sysselsättning och komma 
in på arbetsmarknaden. 

TEXT: SOFIA DENZLER  
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Vår på bordet
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Ge utbildning. Ge trygghet.
Ge 100 kronor i månaden.

erikshjalpen.se/manadsgivare

Bli Månadsgivare.


