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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.  

Erikshjälpen växer så det knakar. Både stif-
telsen som jobbar med insamling och arbetet för 
barns rättigheter, men också vår second hand-
rörelse som ständigt ökar sin omsättning och varje 
år öppnar nya butiker. (Om detta kan du läsa på 
sidan 24.)  

Det finns inget egenvärde i att bli stor. Vi tror på 
det lokala och småskaliga. Vi tror på närhet och 
goda relationer. Å andra sidan – så länge barn far 
illa vill vi hjälpa så många som möjligt, en ambi-
tion vi delar med givare och vänner. Konsten är 
att växa med förnuft och måtta utan att begränsa 
engagemanget. 

I detta nummer av tidningen uppehåller vi oss en 
stund vid Erikshjälpens fantastiska second hand-
rörelse. I en orättvis värld brukar tillvaron delas 
upp i vinnare och förlorare. Så är det inte inom 
second hand. Här är alla vinnare!

• Först och främst de 60 000 kunder som besöker 
oss varje vecka. De fyndar, dricker kaffe med hem-
bakat dopp och samspråkar med volontärer och 
anställda. Vilka vinnare!

• Gåvogivarna ser sig också som vinnare. Tänk att 
så enkelt dela med sig av bra prylar och fina kläder 
i stället för att åka till tippen med dåligt samvete. 
Därmed vinner också miljön och framtida gene-
rationer. Om alla kunde återanvända som våra 
second hand-vänner skulle jordens resurser räcka 
betydligt längre.

• Volontärerna är butikernas superhjältar. De kavlar 
upp ärmarna, sorterar böcker och diskar porslin. 
Faktiskt utan en krona i lön. Men den som frågar 
inser snart att även volontärer ser sig som vinnare. 
Arbetsgemenskap och meningsfullhet ger livglädje!
 
•  Samma sak berättar de som deltar i olika sociala, 
integrations- och arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Arbetsträning i en trygg och positiv miljö kan vara 
läkedom för sårade själar och trötta sinnen. 

• Till vinnarna räknar vi även anställd personal: bu-

tikschefer, arbetsledare och chaufförer. Dessutom 
har vi en ledningsstruktur med regionchefer, kom-
munikatörer, snickare, HR-personal, ekonomer, 
verkställande chef och styrelse.

• När alla tycks ha vunnit på second hand återstår 
ändå de allra viktigaste: Utsatta barn och med-
människor. Överskottet från butikerna delas ofta 
mellan Erikshjälpen och en lokal partner, en kyrka 
eller förening. Pengarna blir till sociala insatser 
som förändrar liv.   

När Erikshjälpens tidigare chefer Roland Nelsson 
och Göran Ivarsson startade de första butikerna 
i Vetlanda och Mölndal kunde de nog inte i sin 
vildaste fantasi ana vad som skulle komma. 27 år 
och 60 butiker senare har Erikshjälpen vuxit till en 
folkrörelse för oss alla som vill göra goda affärer, 
engagera oss i socialt arbete och värna miljön. 
Tack alla som bidrar till denna utveckling. Vi är 
också glada för våra samarbetspartners, försam-
lingar och andra organisationer, som uträttar 
stordåd. Men vi är inte färdiga. Vi vill se alla våra 
vinnare vinna ännu mer. Inte för vår skull – men 
för barnens.

Tänk på det när du handlar eller ger bort dina 
pinaler i någon av Erikshjälpen Second Hands bu-
tiker. En kopp blir till hopp! En gammal fåtölj blir 
till skola och framtidsmöjligheter, en vinterrock 
blir till mat och dricksvatten. Du är en vinnare, 
som gör andra till vinnare.

LEDARE

Missa inte

Innehåll 2.2017
RAKT PÅ SAK: Sofia Walan: "Jag tror att vi 
måste försöka."

BURKINA FASO: Papporna i Piega vet att 
mat och kunskap hör ihop. 
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På Erikshjälpen Second Hand säljs miljontals prylar i andra hand, men det är 
människorna som kommer i första hand. Mångfalden bland medarbetarna 
är stor och berikande och butikerna är viktiga platser för integration och för 
att starta om. Erikshjälpen Second Hand satsar nu ännu mer på sina med-
arbetare, bland annat genom samtalsgrupper och utflykter. 
Läs mer på temasidorna 6-13. 
    

TEMA: SECOND HAND

Inspiration

”Eriks mod inspirerar” 
Josefine Antonsson, du valde att möta 
Erik Ståhl för en intervju till porträttse-
rien Nyfiken på. Vad gjorde dig nyfiken 
på honom?
–  För flera år sedan läste jag en intervju 
med Erik i tidningen Gensvar, som ges ut av 
Förbundet Blödarsjuka i Sverige. Jag fascine-
rades av hur han, trots alla kroppsliga besvär, 
verkade ha en så otroligt positiv syn på livet. 
Jag ville veta mer – hur orkar han egentligen, 
och vad är det som driver honom? 

Erik Ståhl har ju, precis som Erikshjäl-
pens Erik Nilsson hade, en allvarlig blod-
sjukdom. Finns det fler likheter?
–  Deras enorma driv. Båda har vägrat ge 
upp, trots att svåra smärtor, blödningar och 
infektioner varit en del av deras vardag ända 
sedan barnsben. Båda har verkligen tagit 

vara på livet och gjort det bästa möjliga av 
det. Båda är stora inspirationskällor och har 
fått betyda mycket för andra människor.  

Vad i ert samtal och berättelsen om Erik 
Ståhl liv gjorde störst intryck på dig?
–  Alla modiga val han gjort, sedan han som 
döende 17-åring fick en ny slags behandling 
som gav honom möjligheten till ett helt nytt 
liv. Jag inspireras av människor som vågar – 
och det gör verkligen Erik Ståhl. Han vågar 
allt från att stå på scen inför tusentals männ-
iskor till att gifta sig och bilda familj trots sin 
svåra sjukdom. 

TEXT OCH FOTO: MONICA SAMUELSSON

NYFIKEN PÅ: Erik Ståhl om att välja att se 
livet som en möjlighet. 

KRÖNIKA: Magnus Hördegård funderar 
på hur batterierna kan gnuggas varma.

KRYSSA OCH VINN: Du kan vinna Erik 
Ståhls bok "Jag njuter så länge jag varar".

Inte bara med attityd 
utan också rejält miljö-
smart vid sommarens 
alla fester. Sidan 30. 

SKRIBENTEN HAR ORDET

Erikshjälpen har fått en ny 
fin hemsida:  
www.erikshjälpen.se
Där kan du ge bidrag, 
anmäla dig som volontär 
eller hitta presenter att ge 
bort till vänner som fyller 
år. Varför inte uppmärk-
samma en kompis med 
en höna som du ger till 
en fattig familj i Kenya 
eller i Indien. Läs mer på 
sidan 19.

Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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        Pengarna blir 
till sociala insatser 
som förändrar liv 
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I KORTHET

Kriget i Syrien har berövat många barn deras 
barndom. Psykisk stress av att leva i en pågående 

konflikt gör att talsvårigheter, aggressioner och 
missbruk bland barn har ökat kraftigt, det visar 
Rädda Barnens rapport Invisible Wounds. 78 
procent av barnen som i fokusgrupper inter-
vjuats för rapporten uppger att de större delen 
av tiden känner ångest eller oro. Omkring 

hälften av barnen uppger att de inte känner sig 
säkra när de är i skolan eller när de leker utom-

hus. Källa: Rädda Barnen

Malala Yousafzai, som fick Nobels Fredspris 2014, har 
utsetts till FN:s hittills yngsta fredssändebud. I rollen 
kommer hon att fokusera på flickors rätt till utbildning. 
Malala, som kommer från Pakistan, är nu 19 år. 2012 
blev hon skjuten och svårt skadad i sin hemprovins Swat 
på grund av sin kamp mot talibanernas förbud mot 
utbildning för flickor. Sedan dess har hon fortsatt kämpa 
för mänskliga rättigheter.

FN:s fredssändebud väljs ut av generalsekreteraren för 
att öka kunskaperna om världsorganisationens arbete.
Källa: Omvärlden.se

KRIGET ORSAKAR STOR 
PSYKISK STRESS

MALALA BLIR FN:S YNGSTA 
FREDSSÄNDEBUD 

För att få fler att engagera sig för en bättre värld och 
de 17 globala målen för hållbar utveckling utlyste Sida 
en tävling. 52 aktörer sökte och 15 av dem beviljas nu 
pengar för olika kommunikationsaktiviteter som ska 
bidra till både ökad kännedom om de globala målen 
och att fler bryr sig om världens utveckling.

Exempel på kommande kommunikationsinsatser 
är en expedition med roddbåt runt Svalbard, sketcher 
på arabiska och film med bröderna Emil och Daniel 

Norberg. Det kommer 
också göras olika satsningar 
på läromedel för skolan 
samt workshops och utställ-
ningar. Källa: Sida

Kreativ kommunikation 
för större engagemang 
kring globala mål

Drygt hälften av 
Sveriges invånare 
arbetar ideellt, 
i snitt 15 timmar 
varje månad.
Källa: Frivilligorganisationernas insamlingsråd
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fick Erikshjälpen ta emot i basstöd från 
PostkodLotteriet 2017. Lotteriets över-
skott från 2016 delades ut under våren då 
drygt 50 förmånstagare fick dela på totalt 
1,1 miljarder.

15

UTBLICK

Farlig svalka

miljoner 
kronor

4

I byn Bama i Burkina Faso är det bördigt och blött. Här är ris en av de allra 
vanligaste grödorna. Hit till Bama kom taiwaneser för ett antal år sedan för 
att bygga bevattningsanläggningar som gör det möjligt att skörda stora 
mängder ris. I Bama kan man odla ris två gånger om året. Vanligare är dock 
att man har en risskörd och sedan odlar grönsaker i den bördiga jorden 
under resten av året.

Nu är barnen lediga från skolan. Då passar de på att bada i bevattningskana-
lerna utmed fälten. Här är det lek och skoj men allvarliga olyckor har också 
hänt när barn som saknat simförmåga ändå lockats till det svalkande vattnet. 

FOTO: LOUISE GRÖNMARK

Erik Nilssons bror Bertil, född 1932, berättade i 
Erikshjälpens tidning år 2002 om hur organisatio-
nen tog form. Bertil, som var Eriks enda syskon, 
dog 30 april 2017 i Älvdalen och sörjs närmast av 
makan Marianne, barn och barnbarn. Erikshjäl-
pen minns med tacksamhet Bertils bidrag till 
organisationens framväxt. 

”Det är roligt att höra att folk har förtroende 
för Erikshjälpen. Det är tryggt att 
veta att hjälpen når fram och 
att arbetet är effektivt.” 
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TEXT: SOFIA DENZLER, JOSEFINE ANTONSSON, MONICA SAMUELSSON

Med prylar i andra hand
Varje år säljs 10 miljoner varor i Erikshjälpen Second Hands butiker. Verksamheten 
skapar ett mångmiljonöverskott till bistånd och dessutom viktig miljönytta. Men 
viktigast av allt är människorna. Önskan är att varje butiksmedarbetare ska få vara 
som Zlatan.

TEMA: SECOND HAND
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keptisk men också lite nyfiken. 
Rädd för att det skulle kännas som 
att gå till läkaren.

– Men det här är så himla bra. Jag 
kan ju inte svara för alla, men jag har 

fått ett annat tänk, som ett nytt spår i hjärnan. 
Det har gjort jättemycket, både hemma och här 
på jobbet. Det är jättesvårt att sätta fingret på vad 
det är, men jag tänker mer positivt.

Det säger Denize Barnholdt på Erikshjälpen 
Second Hand i Helsingborg, en av dem som var 
med i Erikshjälpen Second Hands första samtals-
grupper inom projektet En för Alla – Alla för En.

Vi träffar Denize i Helsingborgs-butiken en 
onsdagsförmiddag. Det är full aktivitet inför 
morgondagen då butiken håller öppet. Denize 
sopar och fixar bland hyllorna med porslin och 
hushållsprylar. Hon är ansvarig för hem- och 
hushållsavdelningen, där hon jobbat sedan bu-
tiken öppnade för ungefär fem och ett halvt år 
sedan. Efter lunch på onsdagarna är hon numera 
också med och leder en samtalsgrupp, den femte 
Gott Liv-kursen som startats i butiken.

Att Denize kom till Erikshjälpen Second Hand 
berodde på att hon tidigare gått in i väggen.

– Jag är undersköterska i grunden och har 
jobbat inom vården sedan jag var 16 år, men det 
fixar jag inte längre, säger hon.

Denize berättar att hon bland annat har 
problem med panikångest och deppiga, mörka 
tankar.

– Jag går igenom depressioner ibland under 
vinterhalvåret, men jag har faktiskt inte gjort det 
sedan jag var med i samtalsgruppen.

Det var 2015 som Denize och de andra av-
delningsansvariga i Helsingborgs-butiken fick 
möjlighet att vara med i en samtalsgrupp för 
att prata om livet – allt från fysisk och psykisk 
hälsa till relationer och existentiella frågor. Varje 
deltagare hade frihet att berätta så mycket eller 

lite som kändes lagom och de lovade varandra 
tystnadsplikt.

– När vi träffades kändes det inte så strikt, utan 
löst och ledigt. Det var inte så att man hela tiden 
behövde berätta en massa om hur man mår, utan 
alla delade med sig och lyssnade på varandra. Jag 

kände mig så trygg och det var ett väldigt bra 
upplägg, säger Denize Barnholdt.

Förutom samtal gjorde gruppen övningar och 
pyssel, som handlade om saker som självbild och 
personlighet. Denize berättar om en övning där 
deltagarna skulle ge kort till varandra där de skri-
vit ner positiva egenskaper om andra personer i 
gruppen. Denize plockar fram en anteckningsbok 
där hon klistrat in korten hon fick. Det står bland 
annat ”solstråle”, ”sanningssägare” och ”du ger 
andra hopp”.

– Det har etsat sig fast. Sådant här gör jätte-
mycket, säger hon.

Utanför fönstret skiner solen och när det är 
dags för den nuvarande samtalsgruppen att träf-
fas inleds samlingen med en promenad i solske-
net – helt utan cigaretter. Den fysiska hälsan är 
en aspekt som tas upp i samtalsgruppen och för 
några av gruppdeltagarna blir denna promenad 
utan rökning ganska annorlunda mot hur det 
brukar vara.

Gott Liv-kursen med samtalsgrupper är en del 
av ett projekt som startade 2015. Erikshjälpen 
hade under ganska lång tid funderat på hur se-
cond hand-butikerna skulle kunna bli ännu bättre 
platser för integration. När PostkodLotteriet gav 
förmånstagarna möjlighet att söka pengar till 
specialprojekt inriktade på mångfald och tolerans 
ansökte Erikshjälpen och beviljades medel till 
projektet En för Alla – Alla för En.

I Erikshjälpen Second Hands butiker finns 
många olika människor och stor mångfald, både 
vad gäller ålder, nationalitet, bakgrund och 
socialt sammanhang. Varje år placeras många 
människor genom någon form av arbetsmark-
nadsåtgärd i second hand-butikerna. Det kan 
vara människor som arbetstränar efter en sjuk-
skrivning, som länge varit arbetslösa eller som på 
något vis blivit tilltufsade av livet.

– När man tänker på integration och inklu-
dering handlar det inte bara om svenskar och 
invandrare, det finns många andra personer som 
lever i utanförskap på något sätt. Grundtanken 
i projektet var att om vi lär känna varandra så 
försvinner fördomarna, det är det som är integra-
tion, säger Mattias Ingeson, biträdande generalse-
kreterare och projektledare för En för Alla – Alla 
för En.

Genom En för Alla – Alla för En ville Eriks-
hjälpen låta medarbetare i second hand-butiker-
na göra saker tillsammans och snabba på lära 
känna-processen för att främja integration. Mat-
tias berättar att ambitionen också var att få alla 
medarbetare att känna sig lite grann som Zlatan.

– När en stor idrottsstjärna blir skadad eller 
mår dåligt så finns det ett helt team med läkare, 

Att träffas i en samtalsgrupp har stärkt relationerna mellan de 
avdelningsansvariga i Helsingborgs-butiken.
– Vi var ganska nära varandra innan, men vi kom ännu närmre 
varandra. Vi har mer tolerans för varandra nu och förståelse för 
varför andra är som de är och agerar som de agerar. Vi har ju 
konflikter som alla andra, men man får ett annat tänk när man 
går den här kursen, berättar Denize Barnholdt, ansvarig för 
hem- och hushållsavdelningen.

FOTO: SOFIA DENZLER
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             Lär vi känna 
varandra så försvinner 

fördomarna 

VI ÄR ERIKSHJÄLPEN 
SECOND HAND  
ANSTÄLLDA 
cirka 410 personer*

ARBETSTRÄNING OCH
PRAKTIK 
cirka 1 500 personer

VOLONTÄRER 
cirka 2 400 personer

SAMHÄLLSTJÄNST 
cirka 75 personer**

* Närmare hälften av de an-
ställda har någon form av stöd 
för att komma igång på arbets-
marknaden igen.
** Frivården behöver arbets-
platser för personer som begått 
lindrigare brott och som dömts 
till samhällstjänst

 

TEMA: SECOND HAND
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psykologer och andra som är helt foku-
serade på att få idrottsstjärnan tillbaka på 
banan. Vad händer om alla människor får 
vara lika viktiga som Zlatan? Vad händer 
om samhället behandlar alla människor 
med samma fokus?

En för Alla – Alla för En-projektet drogs 
igång i tre second hand-butiker 2015, i 
Helsingborg, Spånga och Växjö. Projektet 
innehöll flera delar. En del handlade om 
att ordna utflykter och aktiviteter för bu-
tiksmedarbetarna, en del var att göra korta 
dokumentärfilmer om vardagen och män-
niskorna på Erikshjälpen Second Hand. Det 
fanns också ”problemlösningspengar” för 
att hjälpa medarbetare. Till exempel köp-
tes busskort till personer som annars inte 

hade råd att ta sig till sin praktik i second 
hand-butiken. En del i projektet var också 
samtalsgrupper, inte som rehabilitering eller 
behandling, men för att ge människor stöd.

– Vi är ju varandras bästa stöd. Med Post-
kodpengarna blev det möjligt att ta fram 
metodmaterialet Gott Liv, ett Erikshjälpen-
sätt att erbjuda människor personlig stött-

ning. I grupper med utbildade 
samtalsledare jobbar man med 
att tillsammans beskriva sitt liv, 
dela tankar och erfarenheter, 
säger Mattias Ingeson.

I Helsingborgs-butiken ser 
butikschef Totto Renstig att projektet 
En för Alla – Alla för En, med Gott liv-
kurserna, har varit värdefullt på olika sätt.

– Det skapar en väldigt positiv gemen-
skap och god arbetsmiljö. De som har 
varit med i samma samtalsgrupp bryr sig 
lite extra om varandra. En stor anledning 
till att det går så bra här i butiken är att vi 
satsar på medarbetarna, det är jag fullstän-
digt övertygad om. För bryr vi oss om våra 
medarbetare så bryr sig de om våra kunder, 
säger han.

Genom projektet har butiksmedarbetare 
också kunnat göra studiebesök i Estland, 
dit butiken skickar materialbistånd, och i 
Rumänien hos Erikshjälpens partnerorga-
nisation Networks. För dem som var med 
på resan var det väldigt betydelsefullt att få 
se vilken nytta hjälpen gör och de kan nu 
på ett helt annat sätt berätta för kunder hur 
överskottet från butiken används.

Totto Renstig tycker att det är oerhört 
viktigt att hjälpa människor som haft det 
tufft i livet att hitta ny motivation och ta 
kontroll över sin situation. Och utflykter 
och gemenskapsbyggande aktiviteter är en 
viktig del. Eftersom En för Alla – Alla för 

En-projektet nu avslutas finns inte 
längre Postkodpengar att använda 
till resor och utflykter. Då får det 
istället bli lite mindre kostsamma 
aktiviteter, som att gå ut och äta 

lunch eller bowla.
– Vi ska snart åka och besöka butikerna 

i Åkarp och Lund. Då åker vi inte i olika bi-
lar, utan i en buss så att alla är tillsammans, 
säger Totto Renstig.

Under våren 2017 har metodmaterialet 
Gott Liv spridits till fler second hand-
butiker och nu är det ett tiotal butiker som 
har aktiva samtalsgrupper. På Erikshjälpen 
Second Hand i Kortedala, Göteborg, träffas 
deltagarna i butikens första samtalsgrupp 
för fjärde gången. Samlingen inleds med en 
övning som handlar om att fundera kring 
vad som behövs för att kroppen ska må bra. 
Välbalanserad kost, simning, promenader 
och goda vardagsrutiner är några saker som 
lyfts fram och skrivs på rosa post it-lappar.

– Samtalsgruppen handlar om att ge 
verktyg för att kunna jobba med sin livs-
situation. Och vi vill att de som arbetar i 
butiken ska få med sig något mer än bu-
tikserfarenhet härifrån, säger Sirpa Jarshild 
som är butikschef på Erikshjälpen Second 
Hand i Kortedala.

I Växjö-butiken finns också en aktiv sam-
talsgrupp och butiken var också en av de 
tre där Gott Liv-materialet testades. I bu-
tikens gåvoinlämning står Charlie Folinder 

        Lika viktiga 
som Zlatan

och småpratar och skämtar med några 
kollegor i väntan på att fler möbler, pry-
lar och kläder ska lämnas in. Charlie har 
arbetat på Erikshjälpen Second Hand 
i Växjö i tre år. Första tiden var han 
placerad där via FAS 3, men de senaste 
två åren har han haft ett nystartsjobb i 
butiken. 

– Mina uppgifter är framför allt att 
ansvara för skrothanteringen och se till 
att containrar fylls och töms. Dessutom 
jobbar jag en hel del här i inlämningen. 
Jag trivs som fisken i vattnet! Jag har bra 
arbetskompisar och vi arbetar för en bra 
grej. Det allra roligaste är mötet med alla 
människor, säger han.

Charlie fick möjlighet att vara med i 
en samtalsgrupp 2016. Från början hade 
han inte särskilt höga förväntningar. 

– Jag har alltid varit lite skeptisk till 
den typen av aktiviteter och tänkt att 
det måste finnas en baktanke. Det lig-
ger nog lite i min natur att vara sådan. 
Under första träffen skulle vi klippa och 
klistra och tillverka vår livscirkel. Min 
första tanke var ”har jag kommit tillbaka 
till lekskolan?”, men sedan förstod jag 
meningen med det hela. Nu har jag 
bara positiva saker att säga om gruppen, 
säger han.

– Vi pratade till exempel om hälsa, 
sömn, mat, vänner och fritid, ja, alla 
bitar i livet. Vi fick öppna upp oss och 

– Nu har jag bara positiva saker att säga om gruppen, säger Charlie Folinder (till 
höger) på Erikshjälpen Second Hand i Växjö som först var skeptisk till att delta i 
en Gott Liv-kurs.

FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

TEMA: SECOND HAND

Så kan du hjälpa

SKÄNK VAROR 
OCH GE AV DIN TID
Din kaffekopp kan ge nytt hopp! De 
möbler, kläder och saker du skän-
ker bidrar till livsviktiga sociala och 
humanitära insatser över hela världen. 
Du kan skänka varor genom att själv 
lämna dem i butikens gåvomottag-
ning. Du kan också boka en hämtning.
Som volontär gör du skillnad för både 
barn och miljö! Vill du stå i kassan  
               eller jobba på lagret? Vill du   
                  jobba mycket eller lite? Vi       
                      utgår från dina önskemål 
                         och intressen! 
                          Anmäl dig i närmaste            
           butik eller på 
                       erikshjalpen.se/volontar

Det säger Zeki Alp som jobbar på 
Erikshjälpen Second Hand i Spånga 
och ser det som en tillgång att ha 
arbetskamrater från många delar av 
världen. FOTO: SOFIA DENZLER

Zeki är också en av personerna 
du möter i filmerna "Med prylar i 

andra hand" på Youtube under youtube.
se/erikshjalpen
Filmerna gjordes som en del i projektet 
En för Alla – Alla för En.

”Man får chans att 
lära känna varandra 
istället för att döma 
varandra”.

Anita Lindén, beteendevetare 
som jobbar med arbets-
miljöfrågor såsom rehabi-
litering, stress, konflikter, 
förändringar och ledarskaps-
utveckling, vilka faktorer är 
viktigast för att vi ska fung-
era och trivas på jobbet?
– Ett trovärdigt och moget 
ledarskap är viktigt liksom meningsfullhet i 
arbetsuppgifter. Tydlighet vad som gäller i 
arbetssätt och att rollerna är tydliga. Att man 
avsätter tid för kommunikation och utveck-
ling. Att gruppen inte står stilla.

Är olika bakgrund en tillgång eller en 
belastning i strävan efter att skapa en bra 
arbetsgemenskap?
– Jag tror att det är bra med olikheter. Det 
är ungefär som i en bra familj. Man har lika 
värderingar i grunden men är olika i ålder 
och erfarenhet även vad gäller kultur och 
inriktning. Det är bra att man kompletterar 

varandra, inte att alla är lika. Men 
introduktion är viktig så att alla vet 
vad som gäller.

Går det komma tillbaka helt efter 
flera år av sjukdom eller arbetslös-
het? 
– Här finns inga enkla svar men det 
kan vara bra att bryta mönster och gå 

till en annan arbetsplats. Att ändra beteende 
i en gammal miljö kan vara svårt. Det krävs 
mycket av både chefer, kolleger och indivi-
den själv. Tydlighet, uppföljning och omtanke 
är viktigt. Men det räcker inte att bara vara 
snäll. Om någon varit arbetslös länge krävs 
tydlighet vad som gäller och en vilja och 
engagemang från den enskilde.

Måste man vara ”hej och du och kompis” 
med sina kollegor? Kan det inte få vara 
”bara ett jobb”? 
– Ibland tror jag att vi har för stora förvänt-
ningar på att vi ska vara kompisar på jobbet. 

Det viktiga är att man kan jobba ihop. Fokus 
måste ligga på uppdraget, inte på att vänskap 
utvecklas. Sedan är det ju jättekul om man 
trivs ihop. Det är en riktig bonus.
FOTO: MONICA SAMUELSSON

”OLIKHETER EN TILLGÅNG PÅ JOBBET”

”En god gruppdynamik 
förutsätter att man inte 
är rädd för konflikter, 
att man tar ansvar 
för sina behov och lär 
sig undvika skitsnack. 
Mogna människor ger 
mogna grupper och det 
handlar inte om ålder.” 
(Anita Lindén om gruppdynamik)
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STÖD TILL BARN 
MED FÖRÄLDER 
I FÄNGELSE

Hit går 
pengarna

Över 25 år med 
second hand
Erikshjälpens första second hand-
butik öppnade 1990. Nu – drygt 25 år 
senare – finns ett 60-tal butiker, varav 
en i Norge. Merparten av butikerna 
drivs i samarbete med lokala försam-
lingar och föreningar. Överskottet 
delas mellan Erikshjälpen och de lokala 
samarbetspartnerna och blir till sociala 
och humanitära insatser.

Syftet med butikerna är också att er-
bjuda människor gemenskap, arbets-
träning och praktik för att hitta vägar 
till personlig utveckling. Ett annat mål 
är att bidra till en miljömässigt hållbar 
utveckling.

alla lärde känna varandra väl. Det här gav 
mig kännedom om mig själv på ett nytt och 
positivt sätt.

Charlie Folinder berättar att det alltid 
kändes bra att gå till samtalsgruppen och 
att stämningen var god. Han har fått större 
förståelse för sina arbetskamrater och träf-
farna har också gjort att han tagit tag i vissa 
saker i sitt eget liv.

– Jag äter lite nyttigare mat till exempel, 
tidigare slängde jag bara i mig det som 
fanns i närheten, och det gör så klart att jag 
mår bättre, säger han.

En för Alla – Alla för En-projektet håller på 
att avslutas och är inte färdigutvärderat ännu. 
Men känslan är att projektet blivit till stor nytta.

– Det har skapat arbetsglädje och stärkt 
gemenskap. Det ser ut som att det också 
har en positiv inverkan på försäljningen. 
Man har blivit ett tajtare team och jobbar 
bättre tillsammans. Men det viktiga är att 
människor kommer först. Vi säljer second 
hand-prylar för att skapa ett överskott för 
socialt arbete och bistånd, men både i buti-
kerna och i projekten som Erikshjälpen job-
bar med runt om i världen är det människor 
som kommer först, säger Mattias Ingeson.

Att Erikshjälpen Second Hands butiker allt 
mer ser ut som vanliga butiker kan kanske 
lura en del besökare att tro att verksamhe-
ten bara handlar om vinst och effektivitet. 
Det finns också personer som är kritiska till 
att second hand-butikerna har så många 
medarbetare som jobbar genom någon 
form av arbetsmarknadsåtgärd.

– Att vi kan driva verksamheten med 
överskott och erbjuda många platser för 
praktik och arbetsträning bygger på att 
vi får ekonomin att gå ihop. Om vi hade 
anställda som gjorde allt skulle vi inte få 
ett överskott till bistånd. Vi är beroende av 
volontärer och vi är också beroende av att 
människor placeras hos oss i arbetsträning. 
Men det kostar att på ett bra sätt ta emot 
och handleda dem som kommer till oss. Vi 

vill inte bara sätta människor i arbete, utan 
vi vill bry oss om dem och erbjuda Gott 
Liv-kursen och omsorg om varje medarbe-
tare. Vi vill vara en bra plats för människor 
att starta om, säger Mattias Ingeson.

Att det Postkodfinansierade projektet är 
slut innebär inte att arbetet som påbörjades 
i projektet är slut. Tvärtom. Tanken är att 
metodmaterialet Gott Liv så småningom 
ska användas i alla drygt 60 Erikshjälpen 
Second Hand-butiker. Butikerna har också 
en budget för aktiviteter.

– Vi påstår att det här är ett vinna-vinna-
vinna-vinna-koncept, där alla parter vinner på 
detta. Både Erikshjälpen, den enskilda indivi-
den, samhället och i förlängningen de perso-
ner som får nytta av biståndsinsatserna som 
butikerna möjliggör, säger Mattias Ingeson. 

TEMA: SECOND HAND

I många av Erikshjälpen Second Hands 
butiker går en del av överskottet till lokala 
insatser för barn och unga. Ett exempel 
är Kungsbacka-butiken som årligen stöt-
tar verksamheten Solrosen med 200 000 
kronor, till hjälp och stöd för barn med en 
frihetsberövad förälder eller nära anhörig.

Ensam i världen. Det är så många barn till 
frihetsberövade känner sig. På Solrosen, som 
drivs av Göteborgs Räddningsmission, får 
både barn och vuxna individuella stödsamtal. 
Barnen får träffa andra barn med liknande 
erfarenheter och musikträffar, läger och an-
dra mötesplatser blir viktiga andningshål för 
barnen. På anstalter hålls också studiecirklar 
för att stötta föräldrar i deras roll.

Alla vinner 
på detta

Samtalsgruppen i Kortedala-butiken börjar en samling med att skriva 
ner och diskutera saker som leder till fysisk hälsa. Deltagarna tycker att 
samlingarna i gruppen ger mycket och är utvecklande.
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FOTO: ÅSA DAHLGREN

Överskottet från Erikshjälpen Second Hand blir till 
sociala och humanitära insatser över hela världen. 
På denna karta visar de rosa prickarna barnrättsor-
ganisationen Erikshjälpens insatser och de orangea 
prickarna visar insatser som genomförs genom de 
församlingar eller föreningar som är med och driver 
Erikshjälpen Second Hand-butiker runt om i Sverige.

Som en del i En för Alla – Alla för En ordnades olika utflykter och resor, både i de 
tre projektbutikernas närområden och längre bort i Sverige och utomlands. Här 
besöker några av projektdeltagarna Erikshjälpens partner Networks i Rumänien. 
FOTO: MATTIAS INGESON
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Varför är en del fattiga och andra rika? 

Annie 
 Annie Casselbrant, 12 år, Sollentuna
– Jag tror att folk är fattigare än andra för att 
de har dåliga jobb med många anställda och 
därför får en sämre lön.
– Att vara fattig tror jag är jobbigt för att du 
inte har mat och något tryggt ställe att bo på.
– Det jag tror är svårast med att vara fattig är 
att inte ha mat för dagen. Det är jobbigt att gå 
och hungra dag in och dag ut. 

Samuel
Samuel Anders-
son, 9, Vännäs
– En del bor i fat-
tiga länder. Kanske 
blir det svältkata-
strof och då blir 
de fattiga. Några 
kanske lyckas  
hittat på något bra 
som gör att de blir 
rika. Eller så har de vunnit lotter. Om man bor i rika 
länder får man hjälp om man behöver det, så då blir 
man inte riktigt fattig.

– Jag tror att det är väldigt jobbigt att vara fattig. I 
vissa länder måste man gå jättelångt med en kruka 
på huvudet för att hämta vatten. Vi får ju vatten 
direkt från kranen. Det är väldigt orättvist. De fattiga 
kanske önskar sig mycket som de inte får. Svårast 
måste vara att man inte har pengar så man kan 
skaffa mat. 

Kristina
Kristina Eklund, 10, Hidingsta, Örebro
– De fattiga är det för att de rika inte 
delar med sig.
Hur tror du det är att vara fattig?
– Jag tror det är jobbigt! För man har 
inte så mycket pengar.
Vad tror du är svårast med att vara 
fattig?
– Att man inte får mat varje dag.

Så 
tycker

   jag 

RAKT PÅ SAK

Angår vi varandra?
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GLIMTAR AV DET SOM HÄNDER PÅ ERIKSHJÄLPEN SOMMAR/HÖST 2017

SOMMARKONSERTER 
MED ERIKSHJÄLPEN
Noomi är en av flera 
artister som ger konserter i 
samarbete med Erikshjälpen 
under sommaren. Den 5 augusti spelar hon 
i Bottnaryds Allianskyrka. 

AUGUSTI

5
Lördag

TURNÉ MED TAFF OCH HALLSTRÖM

Erikshjälpens ambassadör 
Peter Hallström gör tillsam-
mans med den amerikanske 
sångaren Russ Taff och band 
en turné i Sverige. De besöker 
Öckerö, Falköping, Vetlanda 
och Jönköping.

NY SECOND HAND-BUTIK

Erikshjälpen Second Hand slår 
upp portarna i Eksjö. Längre 
fram under sommaren 
öppnar även en ny second 
hand-butik i Östersund.

JUNI

3
Lördag

KALENDERN

Under sommaren finns UngFadder/Eriks-
hjälpen på flera olika festivaler och konfe-
renser. Gullbrannafestivalen är en av dem 
och där ger Erikshjälpens nya ambassadör 
Doug Seegers en konsert till förmån för 
Erikshjälpen under lördagen. Countrymusi-
kern Seegers blev känd för den svenska pu-
bliken genom sin medverkan i tv-program-
met Jills veranda. Han kom i kontakt med 
Erikshjälpen i samband med en spelning i 
Sverige och kommer ge fler konserter till 
förmån för barnrättsarbete framöver. Under 
GF spelar också Erikshjälpens ambassadör 
Erik Tilling och hans hårdrocksband All For 
The King.

DOUG SEEGERS TILL GF 

SOFIA WALAN 
40 år, mamma till två döttrar, är 
särbo och har tre bonussöner 
och två katter. Bor i radhus i 
Spånga.Är regionchef för Studie-
förbundet Bilda Öst. Var 
tidigare generalsekreterare på Kristna 
Fredsrörelsen. Är ledarskribent i tidningen Sändaren. 
Gillar att springa maraton. Är bokmal.

       Fasorna där 
hänger ihop med 
våra val här

För ett par veckor sedan såg jag den pris-
belönta filmen Room. Filmen handlar om en 
femårig pojke som vuxit upp inlåst med sin 
mamma i ett skjul på tio kvadratmeter. Förö-
varen kidnappade mamman redan då hon 
var 17 år och har hållit henne inspärrad se-
dan dess. Det är ett välspelat, angeläget och 
olidligt drama berättat nästan uteslutande 
ur femårige Jacks perspektiv. I ett desperat 
flyktförsök tvingas pojken leka död för att 
försöka lämna det låsta rummet och larma 
omvärlden. Scenen är olidligt lång och dra-
matisk. Jag mådde nästan fysiskt illa av poj-
kens utsatthet. Hur kunde mamman skicka 
ut den lilla rädda pojken på ett så farligt 
uppdrag? Egentligen är svaret enkelt. Därför 
att hon visste att det var farligare att låta bli. 
Farligare att stanna kvar. Samma sorts beslut 
som tusentals familjer på flykt just nu tvingas 
fatta, tänker jag när jag ser filmen. Att skicka 
sina barn på uppdrag och resor som med 
stor sannolikhet kan sluta med döden, över 
Medelhavet, eller bergskedjor fyllda med 
livsfaror. Antingen det, eller att stanna kvar.

Människorna i Khan Sheikoun, den lilla 
staden i norra Syrien som bombades med 
nervgas, de var sådana som av olika skäl 
stannat kvar. På filmer som spreds efter 
bombningarna lyfter en läkare ett barns 
ögonlock och visar hur pupillen är liten som 
en knappnål. Ögat är blankt, både av vätska 
och av bristen på liv. Saringas funkar så. Den 
sätter nerverna ur spel. Plågorna lär vara 
ofattbara. Kroppens organ börjar utsöndra 
vätska, ger konvulsioner och till slut avstan-
nar andningen. 

Bilderna är helt igenom olidliga, och jag 
har svårt att förmå mig att se klart filmerna. 
Men jag tror att vi måste försöka. För vi 

har alla tittat in i en annan människas öga. 
Vi har sett ögon glimra av kärlek, blixtra av 
ilska, vidgas av mörker och smalna av ljus. 
Så även om vi aldrig tidigare har mött döden 
i en annan människas öga så känner vi igen 
den när vi ser den. Och i det lilla syriska 
barnets öga fanns bara död.

Genom berättelserna om det obeskrivliga 

lidandet i krigets spår kommer kriget till oss. 
För tusentals människor i Sverige är kriget 
i Syrien alltid nära. Det angår oss alla. För 
även om vi är många som inte har släkt i 
krigszoner, så spelar det vi gör ”här”, roll för 
de beslut föräldrar måste fatta ”där”.

Många föräldrar i norra Syrien valde att 
stanna, för att alternativet att fly till Turkiet 
verkade sämre. Genom EU:s avtal med 
Turkiet har landet blivit en återvändsgränd 
där människor packas ihop i en skuggtillvaro 
på flykt. Vi, Sverige, var med och fattade det 
beslutet.

I Khan Sheikoun, precis som i Aleppo 
eller Homs, finns barn med nära släktingar i 
Sverige. De kan inte längre återförenas med 
sin familj i säkerhet. Valet står mellan att leva 
separerade, eller att leva tillsammans under 
en himmel som när som helst kan fyllas med 
flygplan som släpper saringas över dem. Vi, 
Sverige, fattade det beslutet. Fasorna ”där” 
hänger ihop med våra val ”här”. 

Syriens barn har kanske ännu längre till 
tryggheten och friheten än vad filmens Jack 

hade. Men förälderns outhärdliga 
val är samma. Val som de flesta föräldrar i 
Sverige tack och lov aldrig ställts inför. Men 
vi som har förmånen att leva i trygghet 
och fred, har också beslut att fatta. Hur kan 
jag bidra till att stoppa lidandet för andra 
barn? Hur kan jag påverka politiken? För 
mänskligheten kan inte och ska inte skiljas 
åt. Vi angår varandra, och vi har ansvar för 
varandra. 

JULI

6-9
Tor-Sön

AUGUSTI

24-
27
Tor-Sön

MARATONLOPP I JÖNKÖPING 
Erikshjälpen är insamlingspartner vid 
Jönköping Marathon. Flera 
artister och löpare gör 
egna insamlingar till Eriks-
hjälpens katastroffond.

Fler 
konserter och 

event hittar du på 
erikshjalpen.se

AUGUSTI

19
Lördag



BURKINA FASO

16 17

Så kan du 
hjälpa

När papporna i föräldraföreningen i Piega var 
i skolåldern fanns ingen skola. Nu önskar de 
att alla barn ska få utbildning och ser till att 
eleverna kan få äta lunch i skolan.

TEXT & FOTO: SOFIA DENZLER

De ordnar 
lunch för att få 
fler till skolan

På skolan i Piega, en landsbygdsort i Burkina 
Faso, är förmiddagslektionerna i full gång. Skolans 
rektor Fernand Kima kommer ut och möter pap-
porna i föräldraföreningen som börjar samlas i 
skuggan under några träd på skolgården.

– När vi var små fanns det ingen skola här, men 
nu önskar vi att alla barn ska få gå i skolan, säger 
Nadindia Kombari som är ledare för föräldraför-
eningen.

På de flesta skolor i Burkina Faso förväntas 
eleverna gå hem och äta lunch. På skolan i Piega 
var lunchrasten tre timmar lång, så att eleverna 
skulle hinna ta sig hem och tillbaka. Men en del 
elever bor upp till sju kilometer från skolan och i 
vissa hem finns inte så mycket för barnen att äta.

Innan skollunchen infördes i Piega hade skolan 
problem med hög elevfrånvaro. Nu är det fler 
elever som går i skolan både på för och eftermid-
dagen och fler föräldrar väljer att skicka sina barn 
till skolan.

– Vi ser också att skolresultaten har blivit bättre, 
säger Fernand Kima.

Behovet av lunch i skolan varierar under läsåret. 

Engagerade pappor i Piega tror 
att utbildning är något av det 
bästa de kan ge bygdens barn. 
Sedan 2013 ser de till att skolan 
kan servera lunch, vilket gör 
att fler barn kommer till skolan 
och att eleverna lär sig mer.

Du kan vara med och stödja 
arbetet för barns rätt till  
utbildning.
Swisha en gåva till 900 92 83 
och märk med Utbildning.
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GE VARJE MÅNAD
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.

SKÖN TYGMÖSSA FRÅN DECE
Bland prylarna på vår 
hemsida hittar du snygga 
mössor och läderprodukter 
från Dece. De är tillverkade 
av romska män och kvin-
nor i den lilla staden Siria i 
Rumänien. Jobbet ger dem 
inte bara lön och mat på 
bordet, utan också mening, 
tillhörighet och en stark 

självbild.

GÅVOGRAM ATT GE BORT
När du ger en gåva till ett 
projekt på vår hemsida 
kan du samtidigt skapa ett 
gåvogram att ge bort. Ett 
gåvogram är ett gåvobevis 
i form av ett A4 som visar 
projektet du stödjer och 
Erikshjälpens tack. Du kan 
välja mellan högtids- och 

minnesgåvogram. 

SKIVA – FÖR KÄRLEKS SKULL
I det unika musikprojektet För kärleks skull 
har ett stort antal kristna artister och musiker 
gått samman för att hjälpa barn på flykt från 
krigets Syrien. Artisterna har spelat in en 
skiva, avstår ersättning och låter allt överskott 
från skivan gå 
via Erikshjälpen 
till vård och 
utbildning för 
Syriens barn. 
Skivan kostar 
160 kronor. 

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

Gåvor & prylar
som gör skillnad

INITIATIVET

Emil och Daniel Norberg springer 
lopp för att samla in pengar till 
Erikshjälpens katastrofarbete. 
FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

BURKINA FASO

Under vårterminen studerar eleverna 
intensivt inför slutproven. Det är också 
den del av året då hushållen har det 
som mest knapert och då blir skol-
lunchen extra viktig.

Vissa perioder, som i skördetid, får barnen 
gott om mat hemma, andra delar av året 
är det mer knapert i hushållen och då blir 
skolmaten viktigare. Sämst tillgång på 
mat i hemmen är det under vårterminen 
då förråden från sommarens och hös-
tens skördar sinar. Vårterminen är också 
den mest intensiva perioden i skolan då 
eleverna pluggar inför slutproven för att 
kunna gå vidare till nästa klass. Elever 
som är hungriga får svårt att koncentrera 
sig på lektionerna vilket försämrar deras 
skolresultat. Hunger kan också leda till att 
barnen slutar skolan för att jobba eller på 
annat sätt försöka skaffa mat eller pengar 
till mat.

För barn från de allra fattigaste famil-
jerna blir skollunchen en avlastning för 
familjernas hushållskassa, som kan vara 
helt avgörande för att barnen ska få gå i 
skolan.

Det var när föräldraföreningen i 
Piega 2013 fick kalvar av Erikshjälpens 
samarbetspartner ODE som arbetet med 
skollunch tog sin början. Kalvarna föd-
des upp och såldes. För pengarna köptes 
sedan mat till skolbespisningen men också 
frön till att odla mer mat. Kostnaden för 
kalvarna var 500 000 västafrikanska franc, 
vilket motsvarar cirka 7300 kronor.

Sedan 2013 har arbetet med skollunch 
rullat på, föräldraföreningen har inte fått 
något mer ekonomiskt stöd från Eriks-
hjälpen eller ODE. Föräldragruppen ser 
till att det finns råvaror, ved att elda med 
och personer som lagar maten till skole-
leverna.

– På det här viset klarar vi att driva skol-
bespisning en stor del av året, säger Fer-
nand Kima.

Skolan kan också få bidrag från staten 
för att finansiera mellan två och tre må-
naders skollunch per år och därmed finns 
mat till skolbespisningen hela läsåret.

När Nadindia Kombari och de andra 
papporna i föräldraföreningen berättar om 
sitt skollunchsprojekt lyser engagemanget 
kring dem. De berättar att det också finns 
några mammor med i föräldraföreningen 
och att de spelar en viktig roll när det 

gäller att informera andra föräldrar om 
vikten av att låta barnen gå i skolan. För 
även om skolbespisningen lett till att fler 
barn börjar skolan finns det fortfarande 
många barn som inte får chansen. Siffror 
för hela kommunen där Piega ingår visar 
att 55 procent av pojkarna och 47 procent 
av flickorna skrivs in i lågstadiet. Därför 
är det viktigt med arbete för att förändra 
attityder. Rasmane Sawadogo, som nu är 
med i föräldraföreningen, är en av dem 
som tänkt om gällande vikten av utbild-
ning.

– Förr tyckte vi inte att det var viktigt 
att skicka barnen till skolan, men livet har 
förändrats och vi ser att barn som har gått 
i skolan har lättare att göra något av sina 

liv. De får fler idéer och bättre möjlighe-
ter, säger han.

Det är också viktigt att både pojkar och 
flickor får utbildning.

– Jag har fem flickor som jag har skickat 
till skolan, tillägger Rasmane Sawadogo.

Skolluncherna i Piega är ett exempel på 
hur Erikshjälpen jobbar långsiktigt för att 
fler barn ska kunna gå i skolan. Tillsam-
mans med lokala partners arbetar Eriks-
hjälpen på olika nivåer för att få dem som 
har skyldigheter gällande barns rättigheter 
att faktiskt ta sitt ansvar för barns rättig-
heter att faktiskt ta sitt ansvar. Föräldrarna 
har en del av ansvaret för att deras barn 
ska få rätten till utbildning uppfylld, de 
behöver skicka sina barn till skolan och 
ge dem tid för läxläsning. Genom att 
medvetandegöra och utbilda föräldrar kan 
de få både självförtroende och kapacitet 
att aktivt främja barns rätt till utbildning. 
Ibland behövs det också någon form av 
ekonomisk eller praktisk starthjälp, som 
till exempel stödet till kalvar i Piega.

Istället för att Erikshjälpen köper mat 
och anställer någon för att laga och dela 
ut den till skolbarnen i Piega är det nu för-
äldrarna som skapar den förändring som 
leder till att fler barn går i skolan.

– Och den dagen varken Erikshjälpen 
eller vår partner ODE finns kvar i Piega 
finns det en engagerad föräldraförening 
som med största sannolikhet kommer 
fortsätta jobba för att fler barn ska kunna 
gå i skolan, säger Ida Konaté Svensson, 
Erikshjälpens programkoordinator för 
Västafrika. 
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De springer för 
barn i katastrofer
Bröderna Norbergs Melodifestivalpa-
rodier har setts av miljoner. Promoe är 
med bandet Looptroop Rockers en av 
Sveriges största hiphop-exporter. Till-
sammans med fler artister och idrotts-
profiler springer de under sommaren 
och hösten lopp och gör samtidigt egna 
insamlingar till Erikshjälpens katastrof-
fond. 

– När jag sprang Västsahara Marathon blev 
jag inspirerad av loppets slogan "I run best 
when I run free". Folk som lever under ocku-
pation har samma rätt att röra sig som du 
och jag har. Min frihet att springa handlar 
också om alla människors rätt till frihet att 
röra sig över gränser. Ett annat maratons 
slogan som utmanat mig är Palestinas ”Right 
to movement”. Löpning är socialt engage-
mang för mig. Därför springer jag för barn i 
katastrofer, säger Mårten ”Promoe” Edh som 
kommer att springa Jönköping Marathon för 
Erikshjälpen i augusti.

Emil och Daniel Norberg kommer att 
springa Lidingöloppet längre fram i år och 
göra en insamling till Erikshjälpens arbete.

– Jag har alltid sprungit väldigt mycket, 
jag byggde egna hinderbanor som liten, 
gjorde snitslade banor i skogen och sprang i 
oplogade diken på vintern, säger Emil Nor-
berg som ser fram emot Lidingöloppet och 
tycker att det känns fint att samtidigt kunna 
göra en insamling.

Daniel Norberg har inte ägnat sig åt så 
mycket löpning tidigare.

– Det här blir ett bra tillfälle att komma 
igång med träningen, säger han.

Spring och gör 
en insamling du 
också! Läs mer 

på erikshjalpen.
se/spring

         Jag har fem 
flickor som jag har 
skickat till skolan

LOPP MED ERIKSHJÄLPEN

Erikshjälpen är insamlingspartner vid 
Jönköping Marathon den 19 augusti. 
Klara artister och idrottsprofiler som 
springer för Erikshjälpen är Mårten ”Pro-
moe” Edh, Samuel ”Allywan” Nazari, som 
deltog i årets Melodifestival, Josefine 
Antonsson, löpare.

 Erikshjälpen är också insamlings-
partner vid The Rap Race 2017 som 
arrangeras 2-4 juni i Västerås och under 
våren har Erikshjälpen varit förmånsta-
gare vid Landsjön Runt samt Jönköping 
Charity Run.

– Vi är glada och tacksamma över 
att arrangörerna inte bara vill ordna bra 
event och roliga motionshändelser utan 
också vill vara med och göra insatser för 
barn i katastrofer! Erikshjälpen ser gärna 
fler samarbeten kring lopp framöver, 
säger Victor Egerbo på Erikshjälpen.

Tony Hatefnejad, löparprofil och 
en av dem som arrangerar Jönköping 
Marathon, kommer också göra en egen 
insamling till Erikshjälpen.

Erikshjälpen har nyligen släppt en ny hem-
sida. Där kan du skänka pengar till olika 
ändamål eller köpa prylar som gör skillnad. 

Mårten "Promoe" Edh
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NYFIKEN PÅ

Erik Ståhl föddes med en mycket allvarlig blod- och 
immunbristsjukdom och chansen att han skulle 
överleva till vuxen ålder var minimal. Men Erik lurade 
döden – och nu har han passerat trettio. Trots de 
stora utmaningar som sjukdomen innebär väljer 
han att alltid göra det bästa av sin vardag. 
– Jag har fått lära mig den hårda vägen att älska 
livet, oavsett hur tufft det är. 

 ”Jag njuter 
så länge jag 
   varar”

KORT OM ERIK
Namn: Erik Ståhl
Ålder: 30
Bor: Sösdala utanför Hässleholm
Familj: Fru Katharina, bebis på väg
Aktuell som: Författare, föreläsare  
och inspiratör

ERIK STÅHL: 
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årsolen skiner intensivt när jag kliver in 
genom dörrarna till Espresso House strax intill 

Hässleholms Centralstation. Vid ett av de stora 
fönstren i närheten av ingången sitter Erik Ståhl 

vid ett runt bord. Han är klädd i en färgsprakande, 
kort- ärmad skjorta och hälsar med ett leende. Vid väg-
gen har han placerat en rejäl väska. 

– Jag ska vidare med tåget till Stockolm sedan. Jag har 
lite möten där och på lördag springer jag Stockholm Tun-
nel Run tillsammans med pappa. 8,2 kilometer, berättar 
han. 

Det är svårt att tro att mannen framför mig, som verkar 
så pigg och full av liv, är obotligt sjuk. Men så är det. Erik 
föddes med Wiskott-Aldrichs syndrom (WAS), som är en 
mycket ovanlig blod- och immunbristsjukdom. Sjukdomen 
innebär att han i princip inte har något immunförsvar och 
han drabbas ständigt av blödningar och infektioner. 

– Jag har alltid ont någonstans. Efter att ha burit pack-
ningen hit har jag till exempel små blödningar i handle-
derna och axlarna, säger han och ser ner på sina händer. 

När Erik föddes märktes direkt att något var allvarligt 
fel, och prognosen var dyster. Läkarna trodde inte att han 
skulle bli äldre än fyra. Väldigt få personer med Wiskott-
Aldrichs syndrom når vuxen ålder och för att ens överleva 
de första åren krävs en benmärgstransplantation, vilket 
Erik aldrig fick. Men han visade sig vara en riktig kämpe, 
som gång på gång slog omgivningen med häpnad. 

Uppväxten hemma i det lilla samhället Sösdala utanför 
Hässleholm var dock långt ifrån enkel. Emellanåt kunde 
Erik leva som vilket barn som helst, han gick i skolan och 
levde ett vanligt familjeliv med sina föräldrar och två brö-
der. Men smärtor, blödningar och svåra infektioner var en 
stor del av hans vardag. Uppåt 150 dagar om året tvinga-
des han spendera på sjukhus och Lunds barncanceravdel-
ning blev hans andra hem. 

– Eftersom jag var där så långa perioder lärde jag känna 
de andra barnen på avdelningen väldigt väl, vi blev nära 
vänner. Då blir sorgen när de inte klarar sig rätt stor. 
Många av barnen lever inte i dag, sammanlagt har jag 
nog varit på 40 barnbegravningar. Det har påverkat mig 
mycket, berättar Erik.

Själv började Erik ställa in sig på att dö redan när han 
var på sin första begravning som sexåring. Och i tonåren 
blev han själv allt sämre. Hans kropp slutade kämpa mot 
infektioner och samlade i stället på sig dem.

– Jag tynade bort allt mer och var väldigt nära döden. 
Men som 18-åring fick jag prova en ny behandling som 

gjorde att livet vände totalt, säger han.
Den nya behandlingen – som Erik kommer att vara be-

roende av resten av livet – innebär att han varannan vecka 
får immunglobulin. Det är ett koncentrat av antikroppar 
som tagits fram ur blodplasman från bodgivare. En enda 
behandling kräver 3 000 - 4 000 blodgivare

– Man skulle kunna säga att jag får immunförsvar på 
flaska. Min mamma, som är sjuksköterska, kan ge mig be-
handlingen hemma. Det är en förutsättning för att jag ska 
kunna jobba. Hade jag fått behandlingen på sjukhus hade 
jag varit tvungen att anpassa mig efter sjukhuset, nu kan vi 
anpassa behandlingen efter mitt liv. 

Att vara helt inställd på att dö, för att sedan få veta att 
man förmodligen kommer att få leva många år till, beskri-
ver Erik som väldigt speciellt. Det finns mycket han be-
hövt bearbeta – till exempel det faktum att hans föräldrar 
kanske kommer att dö före honom. Den insikten beskriver 
han som förkrossande. Och något annat som spelade roll 
när han plötsligt blev piggare var utbildning och jobb. Nu 
behövde han hitta ett sätt att försörja sig på – välja ett 
yrke. 

– Jag insåg att jag tack vare min bakgrund hade en hel 
del sjukvårdskunskap och gick en undersköterskeutbild-
ning. Min plan var att jobba med det administrativa inom 
vården. Men så blev det inte. Livet blir ju inte alltid som 
man har tänkt sig…

Sedan sex år tillbaka jobbar Erik i stället som förelä-
sare, en bana han halkade in på efter att han fått frågan 

om han kunde föreläsa för en grupp sjundeklassare 
om sin historia och sitt sätt att se på livet. I dag 

föreläser han på allt från mindre event med 
ledningsgrupper till stora personalkonferenser 
med tusentals deltagare. Erik berättar att det 
han framför allt vill förmedla är hur man kan 
utvecklas genom de utmaningar man möter. 
Han pratar om livsglädje, tacksamhet och 
förändringsarbete – och utgår förstås från sig 

själv och sina egna erfarenheter av livet. 
– Det jag vill göra i mina föreläsningar är att 

så ett frö hos människor. Förmedla att den sits de 
sitter i inte behöver vara den enda. Jag brukar uppmana 

folk att ställa sig frågan: ”Vad är min roll och vad kan jag 
göra?”. Mår man dåligt av till exempel ekorrhjulet behöver 
man en förändring, men det är inte alltid så enkelt. För-
ändring kräver mod, push och stöttning. 

Erik betonar att han inte levererar några färdiga lösning-
ar, typ ”tre verktyg för att göra ditt liv bättre”. Men han 
hoppas att folk kan inspireras genom att lyssna till hur han 
själv tacklar svårigheter och utmaningar i livet. För hans 
eget liv har aldrig varit – och är inte – lätt. 

– Varje morgon när jag går upp gör det ont. Varenda 
fiber i min kropp skriker ”gå och lägg dig”. Men jag för-
söker ändå gå upp och göra just den dagen till en mindre 
dålig dag. En bra dag uppstår inte bara, det är något man 
faktiskt skapar sig, säger han och fortsätter:

– Vi drabbas alla av elände här i livet, det handlar om 
vilken inställning man väljer att hantera eländet med. 
Många gånger i livet fastnar vi i tänket kring allt det som 
drabbar oss. Fastnar i att tycka livet är orättvist istället för 
att använda sig av ilskan och drivkraften det kan generera 
och göra något produktivt. 

Erik återkommer flera gånger under intervjun till alla 
hans cancersjuka barndomsvänner som inte fick chansen 
att leva vidare. Det fick däremot han. Det gör att han ser 
det som sin skyldighet att försöka leva ett så bra liv som 
möjligt. 

– Sjukdomen påverkar hela min kropp och hela min 
vardag. Det är alltid små saker som naggar på mig. Men 
jag har lärt mig att älska livet, trots att det är tufft. Jag vet 
hur jag ska göra för att plocka ut guldkornen ur vardagens 
ofta grådaskiga nyans och jag försöker alltid hitta nya 
lösningar på problem som uppstår. 

Trots ständiga skelettsmärtor, dålig sömn och många, 
svåra infektioner kan Erik leva ett relativt vanligt liv. Han 
bor i villa i Sösdala och är lyckligt gift med Katharina, 
som jobbar som personlig tränare. Katharina kommer från 
Sundbyberg i Stockholm – och för henne har det givetvis 
varit en stor omställning att flytta till ett litet samhälle med 
1800 invånare. 

–  Sösdala är ju en liten håla men vi trivs bra. För Kat-
tis är det förstås väldigt annorlunda, men hon uppskattar 
lugnet, den friska luften och att enkelt kunna gå ut.

Efter en lång kamp för att bli med barn väntar Katharina 
och Erik dessutom en bebis, som är beräknad till oktober.

– Vi har gjort fem IVF-försök och fått två missfall. Det 
har varit en väldigt akut sorg och både jag och Kattis har 
mått väldigt dåligt. Förra året bestod egentligen bara av två 
saker: IVF-försök och väntan. Men nu väntar vi äntligen 
barn och vi längtar något enormt. Det är mäktigt att få 
följa med på den här resan, det känns underbart och fan-
tastiskt, men också läskigt och nervöst, säger Erik.  

Erik och Katharina har ända sedan start varit öppna 
med att de haft svårt att bli med barn. Det har gjort att de 
kunnat få värdefull stöttning av både familj, vänner och 
följare på sociala medier. 

– Det finns så fantastiskt många fina och härliga männ-
iskor som nu är glada för vår skull. Folk har ringt och 
gråtit och sagt grattis, andra har skickat saker till oss. Men 
det finns också de som är vansinniga på mig för att jag vill 
bli pappa eftersom jag är sjuk och kan dö. Själv tänker jag 
att det inte handlar om hur länge man är förälder utan hur 
man är som förälder. Jag kommer att vara en närvarande 
pappa. 

Döden är inte något som skrämmer Erik, även om han 
självklart önskar sig många fler år här på jorden. Han har 
levt nära döden i princip hela livet och är fullt medveten 
om att han kanske inte kommer att få leva lika länge som 
många andra. 

–  Sjukdomen håller sig på en hyfsat stabil nivå, men jag 

blir stadigt sämre och har förhöjd risk både för flera au-
toimmuna sjukdomar och tumörsjukdomar. Men man vet 
ju aldrig hur länge man kommer att få leva. Jag skulle inte 
blivit äldre än fyra år och nu sitter jag här, trettio bast. 

Erik berättar att han ofta får frågan när han kommer att 
dö och att han brukar svara något i stil med ”på torsdag, 
funkar det för dig?”. Han har inga problem att skämta om 
sin sjukdom och säger att han inte har några ömma tår. 
Just humor är något som varit väldigt viktigt för honom 
genom livet, ett sätt att tackla motgångar. Och han tror att 
skratt är den bästa medicinen, bara man varvar det med 
allvar och eftertanke.

Erik berättar också att han inte blickar så långt framåt, 
utan försöker leva i nuet. ”Jag njuter så länge jag varar” är 
titeln både på hans inspirationsföreläsning och den bok 
han gett ut om sin livsresa. Oavsett om han får fem, trettio 
eller femtio år till kommer han fortsätta att njuta av livet 
här och nu och se till att göra det bästa av varje dag. 

TEXT OCH FOTO: JOSEFINE ANTONSSON
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           Jag vet hur 
jag plockar ut
 guldkornen 
ur vardagen
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Detta är Wiskott-Aldrichs 
syndrom

Wiskott-Aldrichs syndrom (WAS) är en ärftlig 
immunbristsjukdom som nästan enbart före-
kommer hos pojkar. Sjukdomen känneteck-
nas av brist på trombocyter (blodplättar) 
vilket innebär blödningsrisk, kombinerad 
immunbrist med ökad infektionskänslig-
het och allergier, samt ökad risk för 
tumörsjukdomar. Uppskattningsvis 
föds en pojke per 300 000 nyfödda 
med syndromet, vilket innebär att det 
föds en pojke med Wiskott-Aldrichs 
syndrom ungefär vart tredje år i Sverige.
Källa: Socialstyrelsen

        Det finns de 
som är vansinniga 
på mig för att jag 
vill bli pappa Erik Ståhl var mycket nära att förlora kampen mot sin sjukdom redan som 

17-åring. Men en ny sorts behandling gjorde att livet vände totalt.

Lös Bildkrysset 
på sidan 28. 

Erik Ståhls bok ligger 
i vinstpotten!
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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.
Längtar efter: Röka lax och räkor i vårt 
utekök. Jag njuter verkligen av matlag-
ning i det fria.
Senast sedda film: Smaugs ödemark. 
Jag gillar den typen av filmer. Hobbit, 
Sagan om ringen, Harry Potter…  

FOTO: PATRIK SVEDBERG

fter en intensiv arbetsvecka 
sjunker jag ned bredvid lilleman 
i vår solblekta soffa. Hans välträ-
nade FIFA-tummar dansar över 
handkontrollens knappar och 

favoritspelaren, Harry Kane i Tottenham, skjuter 
stenhårda skott mot en chanslös målvakt. 

"Men vad är grejen?” suckar lilleman efter ett 
tag.

"Va?"
"Men ser du inte, backen suger ju." 
Utan att svara plockar grabben batterierna 

ur kontrollen, gnuggar dem varma mellan sina 
händer och sätter dem raskt på plats igen. 

"Nu orkar de en stund till”, säger han. 
Mycket riktigt. Vips är det match igen. 
"Grymt jobbat, grabben", säger jag och tar 

ett fast tag om hans bröstkorg och rygg för att 
sedan gnugga hårt. "Jag tror att det är bra om vi 
också gnuggar varandra ibland. Då orkar vi lite 
längre." 

Jag har inte kunnat släppa den där vardags-
händelsen i TV-soffan. Likt handkontrollen job-
bar vi ofta hårt och om vi inte får den värme vi 
så väl behöver, finns risken att vi tar slut. Vi be-
höver bli omslutna av gnuggande händer. Vi är 
beroende av uppmuntran. Jag tänker då i första 
hand inte på fraser som skapar en känsla av att 
vi är färdiga, utan på uppmuntran som inspire-
rar oss att växa. Ord som får oss att känna att vi 
är på god väg. Ord som får oss att fortsätta med 
ny energi. För det är väl det sändaren vill? Att få 
mottagaren att sprängas av lusten att utvecklas.  

Häromdagen var jag på Landvetter. Vid en av 
diskarna såg jag en flicka skutta lyckligt mellan 
pappans resväskor stora som hus. Pappan och 
flickan tycktes vara på väg ut på äventyr och jag 
kunde inte sluta att betrakta dem. Flickan i ljusa 
lockar dansade fram i mörkblå kappa av grovt 
tyg och allt som oftast lyfte pappan upp henne 
i sin famn och pussade henne på kinden för att 
sedan släppa henne fri igen. 

Någon timme senare körde jag långsamt genom 
ett regnigt Göteborg. I en busskur såg jag en 
mamma som tog ett alldeles för hårt tag om 
sin pojkes späda axlar. Jag såg hur hennes mun 
formade orden ”jävla unge” och pojken grät och 
det gjorde ont i mig. Det gjorde riktigt ont.

"Man kan inte piska in något i barn, men 
man kan smeka fram mycket ur dem", sa 
Astrid.

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och 
ännu mera kärlek, så kommer folkvettet 
av sig själv", sa hon.  

Jag vet inte vad pojken hade gjort 
och jag har ingen rätt att döma kvin-
nan, men barn som får kärlek lär sig 
att älska, barn som får höra att de är 
generösa blir generösa. 

Uppmuntran behöver förstås inte alltid 
vara superpedagogisk. De enkla, generösa 
fraserna som vi ofta tänker men kanske inte 
alltid säger, är nog så viktiga:   

”Så snygg du är idag.”
”Det här var en sås utöver det vanliga.”
”Du var mig en baddare på att måla akvarell.”
Vi har olika erfarenheter av beröm, morötter 

och uppskattning. Personligen är jag ibland bra 
på det, ibland sämre. Både egoism och stolthet 
kan stå i vägen. Jag kan men vill helt enkelt inte.   

Nu är timmen sen. Det brukar bli en del skri-
vande om nätterna, jag trivs bra i den kompakta 
tystnaden. När jag släcker lampan tänker jag: I 
morgon ska jag uppmuntra någon som kommer 
i min väg. 

Att gnugga 
batterierna varma

KRÖNIKAN

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

Att titta lite 
längre bort

Att göra plats  
för en annan

E
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Tack!

ERIKSHJÄLPENS ÅRSRAPPORT 2016

När det är sommar 
i Sverige vräker 
monsunreg- nen 
över Myan-
mar. De bo-
ende i deltat i 
Ayeyarwaddy 
är vana vid 
att vissa årliga 
översvämning-
ar är kraftigare 
än andra.  Då 
är det bra att 
ha en båt under 
huset – det kan 

Redo för 

i södra Mali har förbjudit kvinnlig könsstympning efter 
att Erikshjälpens partnerorganisation AMPDR drivit 
påverkansarbete där. Lokala påverkansgrupper ser till 
att förbudet efterlevs. FOTO: AMPDR

Läs Erikshjälpens 
årsberättelse
På www.erikshjalpen.se/arsredovisning 
kan du läsa Erikshjälpens årsredovisning 
för 2016 digitalt eller beställa ett tryckt 
exemplar gratis.

Tack för stort 
engagemang
”Ingen av Erikshjälpens insatser vore 

möjlig utan alla er som på olika sätt är 
med och bär! Varje enskild gåvogi-

vare, varje volontär, varje samar-
betspartner och artist, all engage-
rad personal och alla besjälade 
förtroendevalda. Det är ni som är 
Erikshjälpen! Ett Erikshjälpen som 
i dag famnar ett mångförgrenat 
arbete som når från slumområ-
den i Kambodja till fritidsgårdar i 

Vetlanda”.

Cecilia Hjorth Attefall, ordförande

Daniel Grahn, generalsekreterare

FOTO: PATRIK SVEDBERG

14 byar Återfallen i kriminalitet har minskat 
markant, från 55 till 13 procent, 
efter att Erikshjälpen och partner-
organisationen World Without 
Borders drivit ett projekt för barn 
i konflikt med lagen i Belarus (Vit-
ryssland). I Belarus kan barn och 

unga stängas in på institutioner för 
allt från snatteri till grova våldsbrott.

FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

INTÄKTERNA  
ÖKADE 2016
Erikshjälpens totala intäkter för verksam-
hetsåret 2016 blev 149 miljoner kronor. 
Det är en ökning med 14 procent jämfört 
med 2015 och det innebär att Erikshjäl-
pen fortsätter att utöka sin verksamhet. 
Erikshjälpens insatser finansieras framför 
allt genom gåvor från enskilda givare, fö-
retag, överskott från Erikshjälpen Second 
Hand och institutionella medel från Sida 
via Svenska Missionsrådet.

Under 2016 gick 88 procent av intäkter-
na till ändamålskostnader och 12 procent 
till insamlings- och administrationskost-
nader. Enligt Svensk Insamlingskontrolls 
regler får en organisation med 90-konto 
använda max 25 procent av intäkterna till 
insamling och administration.

FOKUS PÅ LÅNG- 
SIKTIGT ARBETE
Under 2016 genomförde Eriks-
hjälpen långsiktiga insatser för 
utsatta barn i totalt 21 länder, 
inklusive Sverige. Mer tidsbe-
gränsade humanitära insatser 
utfördes också i tio länder, bland 
annat Syrien, Etiopien, Sydsudan 
och Haiti. Arbetet bedrevs till-
sammans med ett 70-tal lokala 
partners, som känner kulturen 
och sammanhanget i de områ-
den där de verkar. Erikshjälpen 
lokala partners finns också 
kvar på lång sikt och bygger 
lokal kompetens, vilket stärker 
trovärdigheten för de insatser 
som utförs.

Insamlade medel 31 %

Second Hand 20 % 

SMR, Forum Syd (Sida) 27 %

PostkodLotteriet, 
Världens Barn,
Radiohjälpen m fl 18 %

Övriga intäkter (bl a 

avyttring värdepapper) 4 %

ÅRSBERÄTTELSE 

2016

En förändrad värld där barns drömmar får liv

FÄRRE ÅTERFALL BLAND   
           UNGDOMAR

Indien är ett av de länder där Erikshjälpen tillsammans 
med lokala partners bedriver långsiktigt arbete för barns 
rättigheter. FOTO: JULIA CARLSSON
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Mössor och stickade
 babykläder från Sverige bidrar 

till att nyfödda barn inte förlorar 
värme. Tack alla som genom 

kärleksfullt handarbete, 
år efter år, bidrar till liv och 

hälsa för de små!

”Med enkla medel 
räddar vi liv och hälsa”

Marita Hasselberg, till vardags barnsjuk-
sköterska i Borås, tjänstgjorde i höstas 
sex veckor för Skandinaviska Läkarban-
ken på sjukhuset i Nkinga, Tanzania. 
Främst gav hon stöd åt personalen som 
jobbar med de för tidigt födda barnen. 

– Det är roligt att bidra med kunskap om 
grundläggande neonatalvård. Jag upplever att 
personalen är intresserad och frågar mycket. 
Jag får visa saker som hur man kontrollerar 
att en sond sitter rätt, tar blodsocker och hur 
man tar en amningsvikt. 

Marita undervisade vid ett par tillfällen 
också hela personalgruppen på barnavdel-
ningen.

– Vården är inte alls så teknisk och hög-
specialiserad som på motsvarande avdel-

ningar i Sverige men med enkla medel som 
tillsyn, värme och näring kan många barn 
räddas. 

Lika härligt som det är att se nyfödda räd-
das genom god omvårdnad, lika svårt är det 
att bevittna när barn inte klarar sig. Många 
söker sjukvård för sent. En del har först 
besökt medicinmän och är mycket sjuka, 
ibland även svårt förgiftade, när de kommer 
till sjukhuset.

– Skandinaviska Läkarbanken har mycket 
att bidra med vad gäller barnsjukvård. Jag är 
oerhört tacksam för möjligheten att åka till 
Nkinga och reser gärna ut och jobbar igen.

TEXT: MONICA SAMUELSSON

FOTO: PRIVAT

I KORTHET

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell 
organisation vars målsättning är att utifrån 
en kristen livssyn arbeta för att människor i 
låginkomstländer ska ha tillgång till hälso- 
och sjukvård. Verksamheten finansieras av 
Erikshjälpen. Under 2016 fick nio missions-
sjukhus och två projekt stöd, utbildning och 
hjälp av sjukvårdspersonal via Skandinaviska 
Läkarbanken. Totalt utfördes 51 volontärupp-
drag, främst av specialistläkare men också 
av barnmorskor, specialistsjuksköterskor, 
sjukhustekniker, sjukgymnaster och lektera-
peuter. De länder som på senare tid fått del 
av insatserna är Kenya, Tanzania, Zambia,  
DR Kongo, Bangladesh, Nepal och Central-
afrikanska republiken.  

Att födas för tidigt behöver inte vara förenat med 
livsfara om rätt omsorg finns tillgänglig.
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Namn  .............................................................................................................................................

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

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

Kryssa och vinn!
Sätter du hela krysset har du chans att vinna Erik Ståhls 
bok Jag njuter så länge jag varar. Läs gärna intervjun med 
Erik på sidan 20.
Vi vill ha din krysslösning senast den 1 september 2017. 
Märk med Bildkryss 2 och sänd till Erikshjälpen, Box 1, 570 
15 Holsbybrunn eller lämna din lösning på ordflätan på
www.erikshjalpen.se/tavling. Tre vinnare får varsin bok. 

BILDKRYSS 2.2017
SED
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RIKT-
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BONAD
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HÖG-

SKOLAN

UT-
JÄMNAR

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 1 -2017

Grattis! Bodil Jönssons bok Tio tankar om 

arbete går till vinnarna
Marianne Andersson, Filipstad
Jan Malmkvist, Växjö
Inger Fehn, Göteborg
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BENSIN T A N K

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

Det lär pågå stora svältkatastrofer i 
världen. Inte minst i östra Afrika. Det hör 
man inte mycket om på nyheterna som 
mer handlar om politiska val och terrorat-
tentat.
Jag tycker att det är plågsamt att vi inte 
verkar ha förmåga att tänka på mer än 
en sak åt gången. Undrar hur det är med 
Erikshjälpen. Har ni tid, engagemang och 
ekonomi att faktiskt hjälpa dessa mam-
mor, pappor och barn som lider? Eller är 
ni fullt upptagna med andra pågående 
projekt? 
Jag tänker så mycket på hur olidligt det 
måste vara att, som förälder, inte ha mat 
till sina barn. Vad gör Erikshjälpen i det 
här akuta läget? Och vad kan vi alla göra 
för att hjälpa på riktigt?
/Solveig 

SVAR:  Hej Solveig! Den allra största delen 
av Erikshjälpens resurser går till långsik-
tigt arbete för att barns rättigheter ska bli 
uppfyllda. Vi tror att om barn får utbildning, 
får förutsättningar för god hälsa och blir 
beskyddade mot övergrepp och utnyttjande 
så skapar vi en bättre värld. Och då minskar 
också risken för nya katastrofer.
Men ibland måste också vi agera snabbt 
för att rädda liv och lindra nöd. Med hjälp 
av vårt breda kontaktnät av lokala partner 
kan vi arbeta mycket snabbt och effektivt 
för att nå de mest utsatta. Det gäller även i 
Östafrika där vi just nu finansierar insatser på 

fem olika platser i Kenya och Sydsudan. Det 
handlar om mat, vatten och sjukvård. Och 
inte minst hjälp till undernärda barn och 
ammande mödrar.
Detta kan vi göra tack vare dig och andra 
människor som engagerar sig, och just nu 
gräver extra djupt i plånboken för att vara 
med och rädda liv. 

Peter Toftgård, programchef Erikshjälpen

Vad gör ni åt svälten?
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Jag både skänker saker till second hand 
och gillar att handla i era butiker. Det är 
höjdpunkter i vardagen. Men jag funde-
rar på vilken nytta det egentligen gör för 
andra. Hur stort är överskottet från 
Erikshjälpens second handbutiker? 
Alltså pengar som faktiskt används 
till Erikshjälpens arbete för barn i 
världen? 
/Frida

SVAR: Hej Frida! Under 2016 
blev det samlade överskot-
tet från Erikshjälpen Second 
Hands butiker 62 miljoner 
kronor. Det är pengar som 
finansierar såväl Erikshjäl-

pens kontrollerade humanitära och sociala 
biståndsarbeten samt katastrofinsatser 
men också biståndsinsatser som våra 
butikers samarbetspartner ansvarar för. 

Varje gåva, stor som liten, som 
säljs genom våra butiker gör 
skillnad för någon annan i 
form av tak över huvudet, mat 
i magen, tillgång till sjukvård 
och skolgång. 

Tomas Bjöersdorff,  
verkställande chef  
Erikshjälpen Second Hand

Hur mycket pengar blir det egentligen?
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SECOND HAND

Miljösnälla kläder Välkommen
TILL ERIKSHJÄLPEN 
SECOND HAND

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 3 juni 

Kråkebergsvägen 2, Tel. 0381-671300

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

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 12-18, Torsdag 12-18, 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

Måndag-torsdag 7-19, Fredag 9-17 Lördag 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

ÖSTERSUND Ny butik! Öppnar i augusti

Bangårdsgatan 43 

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

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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till skolavslutning 
och sommarfest
Minskad resursförbrukning och färre 
kemikalier – att handla kläder second 
hand medför en stor vinst för miljön 
och jordens kommande generationer.

En genomsnittssvensk köper årligen 
cirka 13 kilo textil, enligt Konsumentver-
ket. Textil har stor miljöpåverkan, framför 
allt i produktionsfasen. Att producera 
exempelvis bomull kräver mycket stora 
mängder vatten, upp till 2 700 liter för 
en t-shirt, men också bekämpningsme-
del för att minska mängden ogräs och 
skadeinsekter. Bekämpningsmedlen kan 
vara hälsofarliga för bomullsarbetare 
och dessutom spridas vidare i naturen. 
När bomullen behandlas används ytterli-
gare kemikalier som blekmedel och färg.

Trots att textil är mycket resurskrä-
vande att producera slänger svenskarna 
fler kilo textil per år än de lämnar till 
second hand eller återvinning. Att på 
olika sätt möjliggöra att kläder används 
mer, istället för att hamna i soporna, 
skulle ge en stor miljövinst. En uträkning 
visar att endast 3 procent av de resurser 
som krävs för att tillverka ett nytt plagg 
går åt när plagget hanteras inom second 
hand-försäljning.

Inför skolavslutning och examen är 
det många som vill köpa något nytt att 
ha på sig. Erikshjälpen Second Hand vill 
uppmuntra fler att shoppa miljösnällt 
och köpa nya ”gamla” kläder till som-
maren.

– Genom att handla sommarens fest-
kläder i våra second hand-butiker kan 
man dessutom hitta unika plagg, som 
ingen annan har, vilket kan vara extra 
roligt vid skolavslutning eller examen, 
säger Camilla Sköld, tf butikskommu-
nikationschef på Erikshjälpen Second 
Hand.



32

Fyller du år? Eller ska du springa 
ett lopp? Starta en egen insamling 

tillsammans med Erikshjälpen och var 
med och förändra barns liv. 

Födelsedag, examen, bröllop eller 
annan högtid? Missa inte våra fina 

gåvogram, en uppskattad gåva  
för många tillfällen.

Ge din gåva enkelt på webben!
Se hur du kan göra skillnad på erikshjalpen.se/ge

Betala smidigt med 

annat! 

Nya gåvogram

Egen insamling

Mitt 
i allt


