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Citera oss gärna, men glöm 
inte att ange källan

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

Arbetet pågår i 18 länder inklusive 
Sverige, med fokus på barns rätt 
till utbildning, hälsa samt trygghet 
och skydd. Erikshjälpen startades av 
ett barn. Barnen och deras familjer 
involveras och de är själva med och 
förändrar sin vardag, nu och framåt. 

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

Om du tittar på TV någorlunda regelbundet har 
du säkert sett ”Smartare än en femteklassare”. 
Programmet som går ut på att vuxna ställs inför ett 
antal frågor hämtade från låg- och mellanstadiets 
läroplaner. Det kan handla om alfabetets mjuka 
vokaler, hinduismens heliga skrifter eller Hälsing-
lands största städer. Gång på gång blir det lite 
genant för den vuxne, som naturligtvis har svaret 
på tungan, men just precis då, när det behövs inte 
får fram det. Barnen får rycka in och med god 
precision svarar de oftast rätt. Femteklassare är 
smarta, inget snack om den saken.

Erikshjälpen möter många femteklassare och barn 
i alla åldrar. Vårt uppdrag är att förbättra förutsätt-
ningarna för dem som lever i några av världens 
mest utsatta miljöer. Genom åren har vi utvecklat 
en tydlig modell för vårt arbete:
• Vi jobbar småskaligt med civilsamhällets aktörer, 

med lokala organisationer som har god kontakt 
med dem som behöver stödet bäst.

• Vi har inga västerländska koncept eller modeller, 
utan skapar program utifrån de unika behov som 
finns på varje plats.

• Vi tror på barnens inneboende kraft till föränd-
ring och vill se dem delaktiga i arbetet.

 
Det sistnämnda kan möjligen upplevas lite gulligt. 
Barnen som en käck dekoration, en retorisk finess 
i marknadsföringen: För barn! Med barn! 
Inget kan i så fall vara mer fel. Runt om i världen 
ser vi ständigt hur barn, ofta tillsammans i grupper, 
är delaktiga i beslutsfattande och förändringsarbe-
te. De sätter agendan för byutveckling, de stoppar 
illegala barnäktenskap, de deltar i processer kring 
försörjning, utbildning, sanitet och hälsa. De för-
svarar varandra mot våld och ser till att kompisar 
kommer till skolan.

På många håll kan barn- och ungdomsgrupper 
bidra med nya idéer. Odlingar och grödor förädlas, 
djurhållningen utvecklas, det blir mat på borden, 
välstånd och hopp. Barnen är inte bara vår fram-
tid, de är i högsta grad vårt nu.

I ärlighetens namn blir man lätt generad över 
barnens initiativkraft i många länder, och utan 
att kritisera våra ungdomar i Sverige finns här 
en utmaning för både dem och vuxenvärlden. 
Handen på hjärtat! Får västerländska barn samma 
möjligheter att skapa sina egna förutsättningar och 
förändra sin morgondag? Tar vi tillvara på barnens 

idéer och kreativitet? Eller ser vi dem bara som 
”bara barn”, i väntan på framtiden? 

Denna tidning handlar bland annat om Erikshjäl-
pens fokus på ungdomar och deras engagemang. 
Vi har just anställt Fredrik Hagelvik för att samla 
ihop och öka trycket hos våra lokalgrupper och 
övriga verksamheter. Vi har till och med skapat 
ett eget ord som ännu inte finns i någon ordlista. 
Ungagerad! På www.ungagerad.se kan du läsa mer.

 

Vi vet att vi är helt rätt ute. Barn är nutiden! Pro-
fessor Erik Amnå, sid 8, har forskat om ungdomars 
syn på samhället, attityder, värderingar och bete-
ende. Enligt honom har samhällsengagemanget 
bland ungdomar i Sverige aldrig varit större än nu.
 
Vårt mål är att alla ska kunna se Erikshjälpen 
som en gemensam kraft till förändring. Ingen blir 
någonsin för gammal för att göra gott. Ingen är nå-
gonsin för ung för att sprida kärlek och omtanke.

LEDARE

Missa inte

Innehåll 2.2018
RAKT PÅ SAK: Emma Arnesson om vikten 
av att bjuda in en främling.

KRYSSA FÖR BARNEN: Att rösta med 
barnperspektiv.
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TEMA: UNG OCH ENGAGERAD

Gåvans väg

NYFIKEN PÅ: Lotten Sjönneby och livet 
som sjukhusclownen Lowe.

KRYSSA OCH VINN:  Ta chansen att  
vinna boken om Doktor Lowe.

FÖRETAGEN som väljer att göra livet 
bättre för barnen.

Följ prylarnas färd 
genom konsumtions-
labyrinten. Sidan 26. 

KOORDINATORN HAR ORDET

Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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        Barnen 
är i högsta 
grad vårt nu

Erikshjälpen ger sig in i 
den svenska valrörelsen.
Oavsett vilket parti du 
sympatiserar med 
måste du krys-
sa för barnen, 
deras rät-
tigheter och 
framtid!
Läs om barns 
inflytande och 
engagemang på 
sidan 14-15.

Marianne Stattin Lundin är programkoor-
dinator på Erikshjälpen och har många års 
erfarenhet av barnrättsarbete i Sydostasien.  

Aldrig förr har unga i Sverige varit så engagerade som nu. Intresset för sam-
hällsfrågor är en del av mångas vardag. Men de ungas engagemang tar sig 
inte uttryck i medlemskap utan söker nya vägar. Hur påverkar det samhället 
och hur kan det stora engagemang som finns tas tillvara? 
Läs mer på temasidorna 6-12. 
    

”Synliggör kachinfolket”
Marianne Stattin Lundin, du lyfter nu 
frågan om folkgruppen kachin i Myan-
mar. Rohingyas hör vi mycket om. Vad 
kan du säger om kachinfolket?
– I Kachin bor ett ursprungsfolk som drogs 
in i samväldet Burma, nuvarande Myanmar, 
genom kolonialmakten England. När britter-
na lämnade regionen 1948 fick kachinfolket 
löfte om självstyre. Det har inte uppfyllts 
varför det under åren varit strider till och 
från. Kachinfolket är kristna med en liten 
minoritet buddister. I dag vill myndigheterna 
att alla i Myanmar ska vara buddister vilket 
utgör ett hot mot befolkningen.   
 
Varför är det viktigt att uppmärksamma 
denna folkgrupp?
– De är ett folk med eget språk och egen 
kultur. När Myanmars militär nu vill komma 
åt deras naturresurser förlorar de kontrollen 

över sina områden. Detta gynnar inte 
kachinfolket som körs bort från sina byar 
och skogar. Många lever som samlare och av 
det skogen ger men det är också där naturre-
surserna finns.

Vad gör Erikshjälpen för kachinfolket?
– Vi stöder flera projekt med fokus på 
barnen. Vi ser till att barn på flykt får mat, 
boende och kan gå i skolan. Utbildning är 
en nyckel. Utan skolgång riskerar många att 
hamna i kriminalitet och människohandel.
Vi stöder också by- och barnkommittéer för 
att motverka barns utsatthet. Bland annat får 
föräldrar kunskap om barnuppfostran och 
hur man kan fostra sin barn utan att ta till 
våld. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON

Läs mer om kachinfolket på sidorna 22-23.
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I KORTHET

TRYGG HANTERING AV 
DINA PERSONUPPGIFTER
I slutet av maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning 
GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. 
Förordningen reglerar hur personuppgifter ska hanteras. 
Målet är större säkerhet och ökad integritet när det 
gäller personuppgifter. 

– På Erikshjälpen värnar vi våra gåvogivare och kun-
der och hanterar personuppgifter enligt GDPR och vår 
integritetspolicy, säger insamlingschef Lotta Olofson.

På erikshjalpen.se/personuppgifter finns policyn och 
också mer information om varför Erikshjälpen sparar 
personuppgifter, på vilket sätt de 
hanteras och hur länge de sparas. 

– Som givare behöver du inte göra 
något med anledning av GDPR men 
du är alltid välkommen att höra av dig 
om du har frågor, säger Lotta Olofson.  

PRIMA TEXTILIER  
GÅR I SOPORNA  

DET HÄNDER EFTER STÄNGNING

Biljetterna sålde slut på några minuter. 
En tisdagskväll i mitten av april framför-
de Jens Lekman låtarna från sitt moder-
na klassikeralbum Night Falls Over Kor-
tedala – just i Kortedala, på Erikshjälpen 
Second Hand. Lekman är uppvuxen i 
Hammarkullen men hans hjärta har alltid 

bultat för Kortedala där han nu gläds åt 
att det finns en så viktig samlingsplats 
som Erikshjälpen. En oförglömlig kväll 
fick de 150 lyckligt lottade biljettägarna. 
Överskottet gick till Erikshjälpens arbete 
för barns rättigheter.
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Så många miljoner svenskar skulle vilja köpa 
mer begagnat än de gör i dag.  Möjligheterna 
är i dag bättre än någonsin sedan Erikshjälpen 
Second Hand öppnat e-handel på adressen 
secondhand.se  

1,2  

UTBLICK

Livsviktigt 
vatten

4

Inom ett område på några kvadratmil i Bangladesh 
befinner sig cirka en miljon människor i flyktingläger, 
rohingyer som flytt från grova systematiska övergrepp 
i Myanmar. Djupborrade brunnar ger dricksvatten och 
tvättmöjligheter till människor som lever i en väldigt 
utsatt situation.

Tillsammans med partnerorganisationerna 
Friend-ship och Codec arbetar Erikshjälpen för att 
ge människor rent vatten, sanitet och hälsovård men 
också skapa trygga platser och meningsfulla aktivitet 
för barn och motverka trafficking. 

FOTO: SABUR CHOWDHURY

Varje år köper vi 
13 kilo kläder och 
textilier, till exem-
pel dukar, gardiner, 
överkast, byxor och 
tröjor. Under ett år 
slänger vi också hela 
8 kilo textil i soporna. 
Undersökningar av 
textilavfall visar att 
60 procent är hela 
textilier som hade 
kunnat återanvändas. 
Källa: SCB

Intäkter fortsätter att öka
Under år 2017 uppgick Erikshjälpens 
totala intäkter till 150 miljoner kronor. 
Detta enligt organisationens årsre-
dovisning som nu finns att läsa på 
erikshjalpen.se/arsredovisning.  
136 miljoner av intäkterna 2017 gick  
till ändamålskostnader såsom utveck-
lingsinsatser, arbete för barn i Sverige, 
humanitär hjälp och information. Detta 
var en ökning med 4 miljoner jämfört 
med året innan.
 
Enligt Svensk Insamlingskontroll får en 
organisation med 90-konto använda 
maximalt 25 procent av intäkterna till 
insamling och administration. Detta är 
en gräns som Erikshjälpen med sina  

13 % klarar med myck-
et god marginal.
Önskar du ett tryckt 
exemplar av Erikshjäl-
pens Årsredovisning 
2017 går det bra att 
beställa på info@ 
erikshjalpen.se eller 
på 0383-46 74 50.

2017ÅRSBERÄTTELSE

Insamlade medel 33%

Erikshjälpen Second Hand 19%

SMR 26%

Postkodlotteriet, 
Världens Barn, 

Radiohjälpen m.m. 17%

Övriga intäkter (bl.a. 
avyttring värdepapper 
och fastighet) 5%
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Generationen som 
vill förändra världen

Ungas engagemang för omvärlden är större än någonsin. 
Samhällsfrågor har en naturlig plats i vardagen och många 
gör medvetna val för att bidra till förändring. Samtidigt 
vill unga engagera sig på nya sätt, gärna i tidsbegränsade 
projekt, vilket skapar stora utmaningar för traditionellt upp-
byggda föreningar och organisationer.
Erikshjälpen möter många ungdomar och tar nu krafttag för 
att bättre ta vara på det stora engagemang som finns.

TEXT: SOFIA DENZLER TEMA:  UNG OCH ENGAGERAD
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Unga kan vara med och väcka en-
gagemang för hela världens frågor. 
Erikshjälpen gör nu en satsning för att 
bättre ta vara på det stora engage-
mang som finns hos unga.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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D en bästa skolan för att lära 
om livet är att engagera sig. Det 
tycker Stina Wesslund, 25 år. Vi 
når henne i Ugandas huvudstad 
Kampala där hon gör praktik 

hos Erikshjälpens partner Crane. I vardagen som 
praktikant får hon vara med i arbetet för barns 
rättigheter.

– Jag får lära mig om hur barnen hamnar på 
gatan. En del har blivit utkastade från sitt hem på 
grund av att de har blivit smittade av hiv. Någons 
föräldrar kanske har gått bort i aids och barnet 
lämnas ensamt kvar. Andra lämnar själva hem-
met på grund av bråk eller våld. Jag lär mig också 
om varför barnen slutar gå i skolan. I Uganda 
kostar det att gå i skolan och vissa familjer har 
inte pengar till att betala skolavgiften. Jag pendlar 
mellan att vara tacksam över allt jag fått i mitt 
liv och att skämmas över att jag inte gör mer för 
dessa barn jag möter. Jag får ett annat perspektiv 
på livet och ännu mer motivation till att engagera 
mig, säger hon.

Praktiken innebär också att Stina får uppleva 
hur det är att vara annorlunda, den som sticker 
ut.

– Inför min praktikperiod tänkte jag att jag 
skulle utmanas i att möta olikheter, men jag kun-
de inte föreställa mig exakt hur. Nu när jag har 
varit här ett tag vet jag hur frustrerande det kan 
vara att vara ljushyad i ett land där majoriteten är 
mörkhyade. Till exempel ser många mig som en 
människa som representerar västvärlden – och 
handlingarna och värderingarna som följer med 
det – istället för att lära känna mig och se vem 
jag verkligen är.

Stina Wesslund är uppvuxen i en familj där det 
är naturligt att engagera sig för att hjälpa andra. 
Som tonåring och vuxen har hon blivit allt mer 
frustrerad över snedfördelningen av världens 
resurser.

– Jag hade turen att födas i ett land där barn 
får gratis skolgång och sjukvård. Jag har också 
välsignats med möjlighet att hjälpa andra ekono-
miskt och genom verktyg från min utbildning till 
socionom. Därför vill jag göra vad jag kan för att 
fler ska få del av trygghet, god hälsa och skol-
gång, säger hon.

Att engagera sig för andra ger också mycket 
tillbaka. Stina berättar om fantastiska möten med 
människor, nya insikter och lärdomar.

– Gemenskapen som uppstår när människor 
arbetar tillsammans är bland det bästa jag vet, 
säger Stina.

Att intressera sig för samhällsfrågor och att vil-
ja bidra till att göra världen bättre är något som 
är viktigt för en stor del av Sveriges tonåringar 
och unga vuxna.

– Samhällsengagemanget bland ungdomar i 
Sverige har vad vi vet aldrig varit större än det är 
just nu. På den punkten kan ingen komma och 
säga att det var bättre förr.

Det säger Erik Amnå, professor i statsveten-
skap vid Örebro Universitet och samordnare 
för forskargruppen Youth & Society som följt 
ungdomar under sju år, från 13 till 30, och under-
sökt deras utveckling när det gäller bland annat 
kunskap om samhället, attityder, värderingar och 
beteende.

– Det händer just nu myck-
et i världen som engagerar. 
Flyktingkriser, Brexit, Donald 
Trump och annat framkallar 
både varma och mindre varma 
känslor och det påverkar unga 
människor att läsa på, hålla koll på nyheter och 
ta upp aktuella händelser i diskussioner med 
kompisar, föräldrar och lärare, säger Erik Amnå.

Men trots det rekordstora engagemanget är 
frågan om hur man ska ta till vara ungas enga-
gemang något som civilsamhället och inte minst 
politiska partier brottas med i dag. Dagens unga 
vill inte engagera sig på samma sätt som föräld-
rar eller mor- och farföräldrar har gjort.

– Deras engagemang tar sig inte uttryck i 
medlemskap. Till skillnad från äldre generationer 
finns det en mindre lust och vilja att gå in i lång-
variga eller livslånga engagemang. Istället kan 
man tänka sig att göra projekt av olika slag, där 
man ser en slutpunkt för sitt deltagande.

För att beskriva ungdomarna som följts i stu-
dien har forskarlaget skapat fyra kategorier. 10 
procent av ungdomarna är jätteaktiva och enga-
gerar sig jämt. 20 procent är oengagerade och 
bryr sig inte speciellt mycket om samhällsfrågor. 
20 procent kallas desillusionerade, de är besvikna 
på samhället och har lågt förtroende för politiska 
partier och samhällsinstitutioner.

– Slutligen finns en grupp som vi kallar stand-
by, ungefär 50 procent av ungdomarna. De är 
intresserade av politik och samhällsfrågor, men 
har för tillfället stort förtroende för politiker och 
myndigheter på ett sätt som gör att de inte själva 
behöver göra så mycket.

        Jag får ett  
annat perspektiv 
på livet

TEMA:  UNG OCH ENGAGERAD

EFFEKT VIKTIGT  
FÖR UNGA

Att en ideell organisation verkligen 
gör nytta, att dess arbete får 
effekt, är viktigt för att unga ska 
känna förtroende för organisa-
tionen. Medan många äldre ser 
90-konto som en garant för att 
en organisation gör nytta är de 
yngre generationerna mer skep-
tiska och vill själva se och kunna 
värdera nyttan. Bara 16 procent 
av yngre givare, 18-29 år, tycker 
att det är viktigt med 90-konto. 
De vill istället kunna se exakt hur 
organisationen använt pengar och 
vilken effekt det fått. Yngre givare 
förväntar sig också mer informa-
tion från ideella organisationer de 
stödjer än vad äldre givare gör.
Att unga litar mindre på kon-
trollorgan och själva vill värdera 
ideella organisationers effekt är 
en tydlig trend både i Sverige och 
globalt.

Källa:Rapporten ”Tillit och fördom – om 
allmänhetens inställning till ideella organi-
sationer” som FRII och PwC gjort med hjälp 
av Novus.
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          Vi vill hjälpa 
unga att hitta sin 
plattform 

ENGAGEMANG AV BARA FARTEN

Men när det händer något allvarligt eller 
något de tycker är fel, som till exempel när 
flyktingkrisen blev tydlig i Sverige, är dessa 
ungdomar snabba på att markera, debattera 
och göra insatser. Därefter drar de sig tillba-
ka tills nästa problemsituation uppstår.

Att gå in i ett engagemang av plikt eller 
för att bära vidare en tradition blir allt mer 
ovanligt. Istället väljer ungdomar samman-
hang med ett kritiskt förhållningssätt, uti-
från vad man själv kan stå för.

– Det är ett resultat av skolans och utbild-
ningens fostran till självständighet och kri-
tiskt tänkande. Folkrörelsen har ända sedan 
1800-talet talat om människovärde och att 
man inte ska ligga under klacken på lärare, 
präster och brukspatroner. Det är en lång, 
historisk och medveten utveckling. Vi vill ju 
ha självständiga individer, men när det de 
självständiga individerna gör är att just vara 

självständiga blir vi kanske lite snopna och 
förtvivlade, säger Erik Amnå.

Föreningar och politiska partier kämpar 
med svikande medlemsantal. Det är lätt att 
få sympatisörer, men svårt att få medlem-
mar som tar plats.

– Många föreningar och partier söker nu 
efter nya former för att ta vara på det stora 
samhällsengagemang som finns, istället för 
att vara bittra över att de unga inte vill göra 
som morfar och farmor gjorde när de var 

unga. Jag tycker att det är en sund hållning. 
Vi som lever nu måste ju se till att vi hittar 
former som svarar mot de barn och unga 
som vi i någon utsträckning också har varit 
med och fostrat fram, säger Erik Amnå.

Internet och sociala medier gör det lätt 
att hitta information om samhällsfrågor och 
debatter och är i dag en naturlig plats för 
ungas engagemang. Forskarna har sett att 
digitala kanaler inte i första hand rekryte-
rar nya människor, utan snarare ger redan 
engagerade personer ytterligare en arena. 
De som är engagerade offline är det också 
online. 

Erikshjälpen startades av en tonåring, 
Erik Nilsson, som var otroligt engagerad 
för barn i utsatta livssituationer. Att barn 
och unga kan bidra med mycket är naturligt 
för Erikshjälpen som vill ta tillvara ungdo-
mars engagemang. Sedan flera år finns till 
exempel Erikshjälpens internationella prak-
tikantprogram och möjligheten att bli Ung 
Fadder, men Erikshjälpen har märkt att det 
finns en efterfrågan från unga att göra mer, 
att få vara Erikshjälpens ”händer och fötter”. 
Därför görs nu en satsning för att kunna 
bli en bättre kanal för fler unga människors 
engagemang och för att få fler unga att 
engagera sig för barnrättsfrågor.

Nyligen har Fredrik 
Hagelvik anställts som 
koordinator för Ungage-
rad, Erikshjälpens ar-
bete med och för unga 
som vill engagera sig för 
barns rättigheter i Sverige 
och världen.

– Att få använda kunskaper som jag har 
samlat på mig under många år av engage-

mang för att nu inspirera andra till engage-
mang känns superspännande, säger han.

Senast kommer Fredrik Hagelvik från 
jobb som lärare. På Erikshjälpen handlar nu 
arbetsuppgifterna om att utveckla organi-
sationens arbete med ungas engagemang, 
stödja lokalgrupperna inom Ungagerad och 
att ta fram metoder för att främja ungas 
inflytande i Erikshjälpen.

Fredrik Hagelvik har själv sedan många 
år varit engagerad inom bland annat kyrkan 
och scouterna, både i praktiska uppgifter 
och mer beslutsfattande funktioner. När 
han var drygt 20 år startade han och några 
andra ungdomar en tonårsverksamhet på 
hemorten Stockaryd, eftersom det inte 
fanns någon fritidsgård eller annan plats för 
ungdomar att träffas på. 

Genom sitt engagemang, och inte minst 
genom att starta en helt ny tonårsverk-
samhet, har han lärt sig mycket – men han 
hade önskat att det fanns mer vägledning 
att få som ung engagerad. Även om man 
vill mycket kan det vara svårt att veta hur 
man ska använda sitt engagemang på bästa 
sätt. Målsättningen är nu att Ungagerad ska 
kunna bidra med vägledning, kunskap och 
med att skapa möjligheter.

– Jag hoppas att Ungagerad-arbetet ska 
resultera i självständiga grupper med eget 
driv, där min roll kommer vara coachande 
och stödjande. Jag vill att Ungagerad ska 
hjälpa unga människor att hitta sin platt-
form, sina frågor och sina mål med sitt 
engagemang.

Sedan ett par år tillbaka finns några lo-
kalgrupper inom Ungagerad. Med Fredrik 
Hagelviks stöd kan grupperna bli mer akti-
va och nya grupper kan startas. Vilka pro-
jekt och aktiviteter som grupperna vill ägna 

TEMA:  UNG OCH ENGAGERAD

Samla in pengar via eget konto?
Att starta en insamling till sitt eget swish-
konto kan tyckas både enkelt och effektivt. 
Men om insamlingen växer riskerar det 
snabbt att bli svårt att hålla koll på de pengar 
som samlas in – och hur ska de kanaliseras 
i slutändan? Samlar du in via en etablerad 
organisation finns redan en upparbetad 
struktur för att hand om pengar och se till att 
de gör största möjliga nytta.

Korttidsvolontär?
Vill du åka ut som volontär? Läs på noga 
om placeringen innan. Finns det en vana 
att ta emot volontärer, ges det meningsfulla 
uppgifter? Åk med fördel genom en etable-
rad biståndsorganisation och se volontär-

tjänstgöringen som ett sätt för dig att kunna 
bidra, snarare än att ha din egen upplevelse 
i fokus. Vi avråder från volontärtjänstgöring 
på barnhem. Läs gärna mer om varför på 
barnhemskollen.se.

Insamling av materiella saker?
Att samla in leksaker, kläder eller andra före-
mål för att skicka till människor som lever 
under sämre materiella förhållanden, är ett 
konkret sätt att känna att man gör skillnad. 
Värt att tänka på innan är om det här är saker 
som behövs – eller om behovet är något helt 
annat? Och att det kan vara minst lika bra att 
skänka saker till en second hand-butik där 
de omvandlas till pengar som går till hållbara 
och träffsäkra projekt. 

 GÖRA GOTT PÅ ETT HÅLLBART SÄTT

sig åt är upp till respektive grupp, så länge 
projekten och idéerna stämmer överens 
med Erikshjälpens värderingar. Det kan till 
exempel handla om att ordna föreläsning-
ar, konserter eller flash mobs. Att ge unga 
människor en plattform för sitt engagemang 
kan ge positiva konsekvenser för dem själ-
va, för Erikshjälpen som organisation och 
därmed även för barn i världen.

Erikshjälpen tror att de som engagerar sig 
inom Ungagerad kommer kunna bidra med 
mycket nytänkande och goda idéer.

– Satsningen på Ungagerad är spännande, 
för vi vet inte riktigt vad det blir – utan vi 

vill att de unga ska vara med och utforma 
Ungagerad. Vi funderar också kring hur vi 
kan få med ungdomars tankar och idéer i 
Erikshjälpens styrelsearbete. Vi vill att de 
unga ska vara med och påverka utveckling-
en av Erikshjälpen för det är de som ska ta 
över, säger Birgitta Johansson, programchef 
för Erikshjälpens Sverigeavdelning.

Att som ung få möjlighet att utveckla sitt 
engagemang kan vara avgörande för resten 
av livet. Det vet Lisa Sjöblom. Hon var en 
av de första internationella praktikanterna 
som Erikshjälpen skickade ut. I dag är hon 

generalsekreterare för biståndsorganisa-
tionen Forum Syd. Vi träffar henne på 
kontoret i Stockholm. Det är en dag med 
styrelsemöte och viktiga beslut, ganska 
långt ifrån det läkararbete i katastrofområ-
den som hon från början tänkt att hennes 
engagemang skulle leda till.

– Min roll i dag handlar mycket om att 
skapa förutsättningar för andra. Det var 
inte min styrka att bli kirurg, utan det jag 
tycker är spännande är ledarskap, säger 
hon.

Lisa Sjöbloms engagemang för omvärl-
den väcktes på lågstadiet när klassen lärde 
sig om regnskogen. På högstadiet började 
hon intressera sig för utvecklingsfrågor 
och så småningom uppstod en tanke och 
önskan om att resa ut med Läkare utan 
gränser. Som barn tänkte Lisa att hon själv 
skulle bidra till förändring direkt på plats.

– Som barn har man ju en mer onyan-
serad bild av hur engagemanget ska se ut. 
Det blir mycket ”jag” som ska hjälpa.

Ett ungdomsutbyte i Nepal efter gymna-
siet fick Lisa Sjöblom att tänka annorlunda 
kring sin roll i att skapa förändring. 

– Från att ha varit väldigt idealistisk och 
kanske lite präglad av det man läser i tid-
ningen, att det är synd om människor och 
att vi ska hjälpa dem, blev mitt sätt att se på 
världen mer komplext. Jag träffade kvinnor 
i nepalesiska byar som levde i otrolig utsatt-
het men som var ofantligt starka. Jag var så 
imponerad av dem och vad de åstadkom. 
Idén om att jag skulle komma och hjälpa, 
den ställdes helt på ända, säger Lisa Sjö-
blom.

Efter utbytet i Nepal började Lisa studera 
statsvetenskap och ekonomi på universite-
tet. I samband med studierna ville Lisa göra 

”Jag tror att det är 
viktigt för barnen att få 
träffa någon som mig, 
som kan visa dem att 
det finns en väg ut.”
Ungdomar som engagerar sig för andra 
finns överallt. I Burkina Fasos huvudstad 
Ouagadougou arbetar Flavien 
Yaméogo som fältarbetare 
bland gatubarn i en av 
Erikshjälpens partneror-
ganisationer. Som liten 
pojke levde han själv på 
Ouagadougous gator.

Du behöver inte förändra världen, 
men du kan – Ann Louise Hübert. En 
inspirerande bok om att engagera sig 
för andra.
Som 19-årig backpack-
er hamnar Ann-Louise 
Hübert i en kenyansk 
by med enorm fat-
tigdom. Hon börjar 
samla in pengar. Men 
hur skapas egentli-
gen bestående för-
ändring? I dag finns 
30 000 papayaträd 
i byn. 

Lästips!

Att börja engagera sig för omvärlden betyder 
inte att man måste göra något helt nytt, som 
man aldrig gjort förut. Multisportaren Erik 
Ahlström tröttnade på allt skräp han såg i 
naturen på sina löprundor och började plog-
ga – jogga och plocka skräp. Fler löpare har 

anammat idén och gör nu miljöinsatser när 
de är ute och joggar, eller ploggar.
Intressen är en bra utgångspunkt för en-
gagemang. Kanske finns det något som du 
ändå gör eller tycker om som skulle kunna få 
betyda mer?

För Lisa Sjöblom blev engagemanget ett 
yrkesval. I dag är hon generalsekreterare för 
biståndsorganisationen Forum Syd, som arbe-
tar för människors rättigheter och samarbetar 
med lokala organisationer i totalt 70 länder. 
Lisa tror att det är viktigt att ge unga möjlighet 
att resa ut i världen. ”Jag tror att just prakti-
kantformen, med lärandeperspektivet, är ett 
bra sätt för att få erfarenhet av utvecklings- 
samarbete”.  FOTO: SOFIA DENZLER
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          Det är vik-
tigt att reflektera 
kring motivet till 
sitt engagemang

Så här kan du som är ung engagera dig inom Erikshjälpen!
Vi på Erikshjälpen är tacksamma och stolta 
över att många vill engagera sig tillsam-
mans med oss! Här finns tips på vem du kan 
kontakta för att få veta mer om olika typer 
av engagemang. 

Bli en del av Ungagerad: Var med och ut-
veckla Ungagerad. Kanske vill du skapa event, 
driva barnrättsfrågor eller göra 
kampanjer i sociala medier. 
Välkommen med dina idéer 
i en befintlig eller ny lokal-
grupp!
Fredrik Hagelvik, Koordinator 
Ungagerad, 0739 934 857,
fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se

Res iväg som praktikant: Lär dig mer om 
internationellt utvecklingssamarbete på plats 
i något av Erikshjälpens programländer.

Bli Ung Fadder: Du ger 60-90 kronor i mån-
aden till ett temaområde – flickors rättighe-
ter eller utbildning.

Bli värvare: Representera Erikshjälpen vid 
konserter, festivaler och andra event och 
uppmuntra fler att ge till Erikshjälpens arbete.

(Kontaktperson för de 3 ovan)
Johannes Norberg, 
Praktikantkoordinator och 
Ung Fadder-ansvarig.
0730 535 512
johannes.norberg@erikshjalpen.se

Bli volontär i en second hand-butik: Gör 
en insats för miljön och barn som lever i 
utsatthet, samtidigt som du träffar härliga 
människor och får bra arbetsliv-
serfarenhet.
Hanna Öberg, Volontärs-
rekryterare, 0767 824 144,
hanna.oberg@erikshjalpen.se

Gör en egen insamling: Samla in pengar i 
samband med till exempel en utmaning eller 
ett lopp. Du kan starta din insamling 
på Erikshjälpens hemsida eller
Facebooksida.
Victor Egerbo, Insamlings-
koordinator, 0706 413 512, 
victor.egerbo@erikshjalpen.se

praktik hos en organisation som jobbar med 
mikrolån. 2005 reste hon till en av Eriks-
hjälpens partners i Tanzania.

– Att få komma ut och jobba så tydligt 
med en organisation, se deras verksamhet 
och deras utmaningar, det är fortfarande nå-
got som jag har enormt mycket användning 
av. Att ha varit ute på landsbygden och i 
mindre städer och fått se hur verkligheten 
där ser ut har varit en bra grund. Det har 
gett mig egen kompetens men inte minst 
har jag lärt mig att värdera den kompetens 
som finns på plats.

Efter studierna har Lisa Sjöblom bland 
annat jobbat som enhetschef på Olof Pal-
mes Internationella Center och generalse-
kreterare för Sveriges elevråd-SVEA innan 
hon blev generalsekreterare för Forum Syd.

– Det som ger mig glädje, motivation 
och som gör att jag känner att jag bidrar 
till förändring handlar nästan alltid om att 
jag varit med i en grupp som gjort någon-

ting, men ännu oftare att jag varit med i en 
grupp som sett till att förändring har kunnat 
ske någon annanstans, säger hon.

Om Lisa Sjöblom ska ge ett tips till andra 
som vill bidra till förändring i världen är det 
att vara nyfiken och vilja förstå på djupet.

– Det är viktigt att förstå förutsättning-

arna för det som man vill vara med och 
förändra. Viss hjälp kanske till och med 
skulle kunna bli till skada för dem som man 
vill bidra till förändring för. För mig har det 
varit viktigt att ha ett lärandeperspektiv, att 
först lära sig saker för att sen kunna se hur 
man kan bidra, säger hon.

Tillbaka i Kampala tycker Stina Wesslund 
att den bild av ungas engagemang som fors-
karlaget från Örebro Universitet beskriver 
stämmer ganska bra med hennes egen bild.

– Jag tror att många unga vill ha flexibi-
litet och frihet. Och det går att bidra med 
mycket även under kortare perioder då man 
engagerar sig väldigt intensivt.

Stina ser dock en risk med att det långsik-
tiga engagemanget minskar.

– Till exempel i sammanhang där barn är 
inblandade så kan det förbruka ett förtro-
ende om en person som erbjudit sin hjälp 
plötsligt försvinner. Vad bidrog då enga-
gemanget med egentligen? Och för vems 
skull var engagemanget? Jag tycker att det 
är viktigt att reflektera kring motivet till sitt 
engagemang.

Just nu är barns rättigheter en hjärtefråga 
för Stina. Kanske blir det en hjärtefråga 
genom hela livet, kanske förändras engage-
manget.

– Jag vet inte om jag alltid kommer en-
gagera mig på samma plats eller i samma 
organisation, det beror nog på var i livet 
jag befinner mig. Men jag tror att jag alltid 
kommer vara engagerad på ett eller annat 
vis, säger hon. 
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       Det du 
får tillbaka är 
tusenfalt

Skapa en känsla 
av sammanhang

EMMA ARNESSON
Ålder: 29
Bor: Östersund
Gör: Medgrundare och verk-
samhetschef på den ideella 
föreningen Hej främling! som 
erbjuder hälsofrämjande aktivite-
ter för alla med en önskan om ökad 
gemenskap.
Brinner för: Jämställdhet, mångfald och mänskliga 
rättigheter.
Intressen: Min hund Pippi, böcker och friluftsliv.

u kan vara lösningen på 
Sveriges integrationsutma-
ningar. Jag vill till och med 
påstå att det varken behöver 
vara särskilt komplicerat 
eller tidskrävande. 

Mina vänner som korsat hav, vandrat längs 
järnvägsspår, cyklat flera hundra mil på 
avkroksvägar och kämpat sig fram med 
livet som insats för att komma till Sverige 
har alla haft olika förväntningar på vad som 
ska hända när de äntligen anlänt. Trygghet, 
frihet och en ny start på livet har för de allra 
flesta varit det stora målet.

Jag ser mottagandet 
som ett medmänskligt 
ansvar. Vem är jag att 
neka ett drägligt liv åt 
den som inte haft tur att 
födas in i ett fredligt sam-
hälle? Det är varken ditt eller mitt 
fel att världen plågas av konflik-
ter men betyder det att vi kan 
blunda för dess konsekvenser, 
bygga stängsel runt vår egen trygghet och 
låta brutalitetens oskyldiga offer förgäves 
banka på vår port? Jag är inte naiv, förstår att 
många förutsättningar för att skapa lyckad 
integration är långt ifrån ideala, men vad gör 
man när man inte har något val? You make 
it work. Du med tillräckligt mycket livskraft 
för att hantera de citroner som livet kastar 
mot dig gör vad som krävs. I det här fallet 
driven av solidaritet. 

Att asylsökande i Sverige är en grupp med 
ovanligt utbredd psykisk ohälsa är ingen 
nyhet och vi vet vad stor desperation, stress 
och press kan göra med en människa. Jag 

möter dagligen vänner med enorma brister 
på de mest grundläggande behovsnivåer. 
Vad som i samtal med våra nyanlända vän-
ner tydligt framgår är att civilsamhällets 
hjälteinsatser spelar enormt stor roll för 
individens välmående. Sveriges fören-
ingsliv, volontärer och medmänniskor 

upplevs vara den överlägset största kraften 
som bidrar till att skapa livslust och känsla 
av sammanhang hos den som behöver det 
som mest.

Det svenska språket är förstås en oerhört 
viktig pusselbit för den som planerar att leva 
i Sverige och ett jobb är lösningen på många 
av de svårigheter som lurar i vassen för en 
nyanländ. Men med handen på hjärtat, hur 
lätt tror vi det är att lära sig ett nytt språk 
och prestera på en jobbintervju när hela livet 
vänts upp och ner? Det är ofattbart svårt. Jag 
tror på att skapa hälsofrämjande aktiviteter 
för alla, där nyanlända så väl som etablerade 
svenskar kan mötas i sådant som ökar varje 
individs välmående. 

Vi är människor, oavsett ursprung, och 
det som får Dig att må bra får med största 
sannolikhet samma effekt på en annan. 
Trädgårdsarbete, skidåkning eller hundpro-
menader kan vara lufthål i vardagen som 
får dig att orka fortsätta kämpa. Gör som 

löpentusiasten Martin Machnow och erbjud 
ditt sällskap under en springtur i friska luften 
eller gör som Rosi och Jonas Hagström och 
bjud in till gemenskap genom körsång. Vips 
så har du trollat fram hälsa, goda förutsätt-
ningar för språkinlärning och öppnat upp 
för nätverk som kan leda till allt från jobb 
till boende och livslånga vänskapsrelationer. 
Du kommer att ge men det du får tillbaka är 
tusenfalt. Vågar du bjuda in en främling för 
att dela din favorithobby, som en lösning på 
något av det viktigaste i livet? 

D

”Jag började 
engagera mig inom 
Erikshjälpen för att 
jag brinner för barns 
rättigheter. Jag ville 
hitta ett sätt att lära 
mig mer om barns 
rättigheter i världen 
men också samtidigt 
arbeta för att de ska 
få det bättre. Ju mer 
jag lärde mig om 
Erikshjälpens arbete 
desto mer taggad 
blev jag på att en-
gagera mig”, säger 
Stina Wesslund 
(tvåa från vänster) 
som gör praktik hos 
Erikshjälpens partner 
Crane i Uganda. 
FOTO:PRIVAT
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JohannaLouise Borneling, 10 år, från Jönköping.

– Barns åsikter är viktiga. Det är inte bara vuxna som kan förändra 
världen, det kan barn också göra.Vuxna har mycket möten och det 
känns inte som att vi barn är så mycket inblandade. Vuxna kanske 
bara tror att de vet hur barn skulle uppfatta saker, men när barnen är 
med kan de säga vad de verkligen tycker.
– Jag skrev ett brev till Migrationsverket för jag tycker inte att det är 
okej att de skickar iväg folk, bara så där. Jag har en extrabror som 
kommer från Afghanistan. Han har inte fått besked om han får stan-
na än och desto längre tid det tar desto osäkrare blir man. En person 
på Migrationsverket svarade på mitt brev. Jag kände att de lyssnade 
på mig, de svarade inte bara ”tack för ditt brev” utan de skrev en hel 
sida som var just till mig.

Vilmer Segerlund
10 år, från Bankeryd. 

– Vissa talar om att jorden kommer att gå under. 
Jag tror inte att det kommer hända under vår livs-
tid, men de klimatförändringar vi har gjort är dåli-
ga, de förstör verkligen naturen. De som bestäm-
mer i Sverige behöver bry sig mer om det. Helst 
skulle jag vilja att affärer förbjöds att sälja plast, 
men det är kanske svårt eftersom vi använder det 
så mycket i vår vardag. Men att man i alla fall får 
folk att sopsortera mer, inte slänga plast i haven 
och inte köpa så mycket nytt hela tiden utan i stäl-
let göra om det man har så att det blir mer 
användbart. Framför allt 
tycker jag att om folk 
vill köra så mycket 
bil, så borde de 
i alla fall köra 
elbil. Om man 
får bilföretagen 
att tillverka fler 
elbilar borde de 
bli billigare så 
att fler har råd att 
köpa dem. 

VALET 2018

Den 9 september är det val i Sverige. Barn får inte rösta – men du kan rösta 

för dem. För en bättre framtid och ett bättre nu, oavsett var i världen de finns. 

Hur tydligt barnperspektiv har det parti du tänkt rösta på?  

Använd vår checklista, kryssa för barnen! 

Lyssna på barnen.

Låt barns röster höras i samhällsdebatten, i Sverige och inter-

nationellt, och stärk barnperspektivet i utvecklingssamarbetet.

Stöd det långsiktiga barnrättsarbetet.

Ge långsiktigt stöd till barnrättsaktörer och stärk deras ställning,  

inte minst där civilsamhällets utrymme är begränsat.

Prioritera barns rätt till utbildning.

Säkerställ att alla barn har möjlighet att gå i skolan och få jämlika 

livschanser. Detta ska även gälla barn på flykt.

Rädda klimatet.

Säkerställ att klimatfinansieringen når de mest utsatta länderna 

och grupperna, sluta investera i fossil energi och minska utsläppen 

från svenskarnas konsumtion som sker i andra länder.

Motverka könsrelaterat våld.

Driv en modig politik för allas sexuella och reproduktiva hälsa och 

rättigheter samt motverka alla former av könsrelaterat våld.

Stärk flickorna.

Stärk flickors och kvinnors makt över sig själva. Engagera pojkar  

och män som förändringsaktörer för att öka jämställdheten.

Bygg fred.
Säkerställ att Sverige inte exporterar vapen till diktaturer och andra 

stater som kränker mänskliga rättigheter.

Återförena familjerna.

Upphäv den tillfälliga asyllagen och återgå till en politik som gör  

familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd till regel.

Stoppa barnhemsturism.

Ta krafttag mot den växande barnhemsturismen, där turister, volontärer 

och givare, oavsiktligt blir en del av en utbredd människohandel.

Låt biståndet bestå.

Sluta göra avräkningar från biståndsbudgeten för att bekosta flykting-

mottagandet. Barns, och vuxnas,  

behov ska inte ställas mot varandra.

#kryssaförbarnen

erikshjalpen.se

hjartavarlden.nu

Erikshjälpen tar 
ställning för barnen 
i årets valrörelse
Med valsedeln #kryssaförbarnen tar Erikshjälpen tydlig ställning i årets val- 
rörelse. ”Vi är inte partipolitiska men som barnrättsorganisation och del av det 
civila samhället har vi en viktig roll att lyfta fram förslag till Sveriges politiker.  
Vi tror att vi skulle få ett bättre samhälle om de tog till sig våra budskap”,  
säger Eva Palmqvist, biträdande internationell programchef. 

Den fiktiva valsedeln är Erikshjälpens 
bidrag till kampanjen Hjärta världen, 
där man tillsammans med 50 andra 
svenska organisationer tar ställning 
för att frågor om en hållbar global 
utveckling ska få en tydlig plats i årets 
valrörelse. Att det, som Eva Palmqvist 
säger,  ”ska handla om bortaplan och 
inte bara om hemmaplan”. 

– I valrörelser tenderar 
fokus att hamna på 
inrikespolitiska frågor, 
därför vill vi rikta fokus 
på de globala frågorna. 
Vi lever i en global värld 
och det perspektivet måste 
vi ha med oss. Att det vi gör här i 
Sverige påverkar människors situ-
ation i andra delar av världen. Det 
är väldigt tydligt i till exempel kli-
matfrågan men även i migrations-
politiken där Erikshjälpen under 
de senaste åren tagit ställning 
för en mer human flykting- och 
asylpolitik, säger Eva Palmqvist.

Kampanjen Hjärta världen 
har tagits fram gemensamt inom 
plattformen CONCORD Sve-
rige. Valmanifestet i sin helhet 
innehåller 43 politiska krav 
inom sex olika politikområden. 
På valsedeln #kryssaförbarnen  
har Erikshjälpen valt att lyfta 

fram tio punkter som särskilt belyser 

organisationens absoluta hjärtefrågor. 
Första punkten: Lyssna på barnen. 

– Vi vill verkligen att barns röster ska 
få en plats i årets valrörelse. Vi är helt 
övertygade om att vi, om vi lyssnade 
på barnen, tog tillvara på deras klokhet, 
skulle få en bättre, mer mänsklig och 
hållbar värld. 

– Alla de tio punkterna berör de om-
råden som vi jobbar med: barns rätt 

till hälsa, utbildning och trygghet 
och skydd. Vi ser dem som väldigt 
viktiga nycklar för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för barn 

som växer upp runtom i världen. 

Hur är tanken att väljarna ska använ-
da den alternativa valsedeln? 
– Vår föhoppning är att man ska läsa och 
lyssna sig igenom valrörelsen med de här 
punkterna som ett slags raster. Är man 
med vid utfrågningar lokalt kan man ta 
tillfället i akt och ställa frågor till de po-
litiker som samlats. Hur ser de på frågor 
kring barns rättigheter? Hur tycker de att 
man bäst bygger fred eller jobbar för ett 
bättre klimat? Har de inte det som sina 
hjärtefrågor, ja då tvingas de tänka till.  

TEXT: PATRICIA FRANZÉN 

Fotnot: På hjartavarlden.nu kan du läsa mer 
om CONCORDs kampanj. Håll utkik efter 
#kryssaförbarnen i sociala medier.

         Det är inte bara 
vuxna som kan för-
ändra världen, det kan 
barn också göra.

Angelina Amoun
9 år, från Huskvarna. 

– Jag tycker inte att man ska ge vapen till länder 
som brukar kriga. Man borde inte använda vapen 
alls, det är bara onödigt och vi måste göra allt vi 
kan för att stoppa alla krig. Jag tror att man kan 
göra det på annat sätt än med vapen, Sverige 
borde försöka mer genom FN. 
Min farfar bor i Syrien, 
jag pratar med ho-
nom ibland. Han 
mår bra, han bor i 
en stad där det är 
lite lugnare. Men 
för alla barns 
skull måste vi 
stoppa kriget, 
ingen vill växa 
upp i ett land där 
det krigas.   
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Musik som verk-
tyg för förändring
I Hope Studio – en musikstudio som Erikshjälpen varit med och 
byggt upp i Uganda – tar stora drömmar form. Med knivskarpa texter 
och bra musik tänker barn som på olika sätt drabbats av hiv/aids göra 
det omöjligt för landets makthavare att ignorera barns rättigheter. 

Klockan är nio på morgonen och affä-
rerna i Kampala har precis börjat öppna. 
Vi befinner oss utanför en biograf i ett 
köpcentrum mitt i stadens centrum. Ett 
hundratal barn står och väntar. Vissa av 
dem har på sig uniformer, scenkläder eller 
kostymer, andra bär runt på trummor och 
instrument.  De väntar på att få registrera 
sig i den årliga musiktävlingen, arrangerad 
av Erikshjälpens partner Viva/CRANE 
som driver projektet ”Hope Studio”.

Någon timme senare är tävlingen i full 
gång. Stämningen i lokalen är elektrisk. 
Glädje och förväntan blandas med ner-
vositet. Alla sånger och dikter som fram-
förs handlar om hiv/aids. Vissa grupper 
sjunger om hur elak sjukdomen är, andra 
framför uppmuntrande sånger om att de 
som redan smittats måste fortsätta kämpa. 
Men det genomgående temat för låtarna 
är hopp. 

Tanken med Hope Studio är att ge barn 
som på olika sätt drabbats av hiv/aids 
en chans att göra sina röster hörda. Hela 
190 000 barn i Uganda lever med hiv – en 
miljon har förlorat sina föräldrar i aids. 
Genom att skapa musik får de en chans 
att berätta om sin verklighet – och målet 
är att göra musik som radio och tv plockar 
upp. På så vis kan barnens budskap spridas 
till både allmänhet och makthavare. Den 
årliga musiktävlingen, dit flera kändisar 
är inbjudna, är ett sätt att skapa lite extra 
uppmärksamhet. 

Emmanuel Kusamerewa, 19, och Mercy 
Ainomugish, 17, var båda med i den grupp 
som vann tävlingen förra året. Emmanuel 
berättar att han fått spela in två låtar via 
Hope Studio. 

– Alla i gruppen uppskattade det verkligen 
jättemycket. Utrustningen är proffsig och 
musikerna så bra! Vi hoppas kunna spela 
in fler låtar framöver, säger han. 

Emmanuel älskar att sjunga, det är hans 
stora passion. Mercy känner likadant.

– I dag sjöng vi en sång som handlar 
om att man ska vara säker, att man ska 
vara försiktig med att ha sex och att man 
behöver skydda sig mot hiv/aids, berättar 
hon, och säger att hon är glad att få vara 
med och uppmuntra andra genom sång 
och musik.  

Mercy och Emmanuel drömmer om ett 
förändrat Uganda och hoppas att de kan 
vara med och påverka genom musiken de 
framför. De drömmer om att den utbredda 
fattigdomen, våldet och brottsligheten i 
landet ska minska och att fler människor 
ska få det bättre.

– Jag hoppas att de som är rika och 
mäktiga kan lägga resurser på att förändra, 
bygga upp och modernisera Uganda. Att 
det ska bli ett bättre land än vad det är i 
dag, säger Mercy. 

TEXT OCH FOTO: JENNIFER HERTAGY

         Jag hoppas 
att Uganda ska 
bli ett bättre land

I april hölls den officiella invigningen av 
Hope Studio. Peter Hallström, låtskrivare, 
artist och ambassadör för Erikshjälpen, 
fanns på plats.

Peter Hallström är en av initiativtagarna till 
studion och har funnits med i uppbyggnads-
arbetet.

– Det är nästan omöjligt att greppa att det 
nu är klart, men ändå så verkligt. En svindlan-
de känsla, säger han efter invigningen.

Efter invigningsceremonin blev en tjej-
grupp, där alla upplevt stigmatiseringen i att 
vara hiv-positiv, de första att spela in en egen 
låt i studion. 

Peter Hallström besökte Uganda och 
Erikshjälpens partner CRANE första gång-
en 2015. Han mötte barn som på olika sätt 
tappat hoppet och tappat bort sig själva, men 
också barn som hos Erikshjälpens partners 
fick hjälp och rehabilitering efter att ha levt 
på gatan. Han besökte bland annat en mu-

sik- och teatergrupp där barn fick bearbeta 
jobbiga upplevelser genom sång och drama.

Av egen erfarenhet vet Peter att musik kan 
vara viktig som bearbetning.

– Att skriva låtar som terapi har jag gjort 
i hela mitt liv, låtar som sedan visat sig få 
betyda mycket för andra, säger han och be-
rättar att det föddes en tanke om att barnen i 
Uganda skulle kunna få göra samma sak.

Efter mycket förberedelser, planering och 
uppbyggnadsarbete är nu Hope Studio invigd 
och klar. Studions verksamhet har redan 
fungerat en tid och barnen som spelar in i 
studion har varit med och gjort två låtar som 
plockats upp av radiostationer i Uganda.

Peter Hallström berättar att studion är så 
bra att professionella musiker är intresserade 
av att spela in där. Det gör att studion kan 
hyras ut när barnen och ungdomarna inte 
använder den och inkomsterna kan sedan 
användas i verksamheten.

TEXT: SOFIA DENZLER

Invigning med inspelning

HOPE STUDIO

Hope Studio är ett projekt som drivs 
av Erikshjälpens partnerorganisatio-
ner Viva/CRANE. Organisationerna  
fokuserar mycket på barns rätt till 
trygghet och skydd – och Hope 
Studio är en del av arbetet med att 
informera och skydda barn. Genom 
olika forum uppmärksammar de och 
sprider information om hur man kan 
skydda sig mot hiv/aids och hur man 
kan leva ett värdigt liv med sjukdo-
men. Flera kända musiker i Uganda 
är ambassadörer för projektet. 

- Jag hoppas att de som är rika och 
mäktiga kan lägga resurser på att 
förändra, bygga upp och modernisera 
Uganda, säger Mercy Ainomugish. 

Emmanuel Kusamerewa älskar att 
uttrycka sig genom musik. Han har 
spelat in två låtar via Hope Studio och 
hoppas att han får möjligheten att 
spela in fler framöver.

Peter Hallström fanns på 
plats vid invigningen av Hope 
Studio i Uganda i våras. 

Stöd arbetet 
genom att swisha 

till 9009283. 
Märk din gåva 
med "HOPE"
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NYFIKEN PÅ

Infektioner, hjärtfel, diabetes, cancer. Barnen som 
Lotten Sjönneby, alias Doktor Lowe, möter är sjuka – 
men mötet sker alltid i det friska. ”När jag åker hem 
från en clowndag är jag ofta väldigt glad. Inte för att 
det nödvändigtvis kommer att sluta lyckligt för de här 
barnen, utan för att jag har fått se en förändring i 
den stunden vi haft tillsammans.”

Jag letar alltid 
efter det friska 
i barnen”

LOTTEN SJÖNNEBY

KORT OM LOTTEN
Namn: Lotten Sjönneby
Ålder: 50 år. 
Familj: Maken Per, barnen Sofia, 22, 
Hugo, 20, Edvin, 16 och Hilda, 9. 
Till familjen räknas också Aryas, 18, 
ensamkommande flykting från Irak, 
katten Svante och fem hönor. 
Bor: I Habo utanför Jönköping. 
Intressen: Brodera, vara ute i na-
turen, plocka och torka örter och 
växter.
Drömmer om: ”Att sjukhusclowneri 
ska få bli en ännu mer självklar del 
av den svenska sjukvården och att 
det ska få spridas till länder där barn 
lever i stor fattigdom och utsatthet. 
Och mer tid till att ägna mig åt mina 
örter.”

”

”Vad sa du?”
Hon vet att den kommer, frågan 

tillbaka, ordagrant så. Trots att hon 
lärt sig med åren – att artikulera lång-

samt. ”Jag. Är. Sjuk. Hus. Clown.” 
– För allmänheten är sjukhusclowneri fort-

farande väldigt okänt. Men nästa reaktion är 
alltid: ”wow, vad spännande – vad gör du då?”

Solen skiner men luften är kall utanför 
kaféet i Jönköping där jag väntar. Jag har sett 
bilderna på Doktor Lowe; den röda pricken på 
näsan, de vitsminkade ögonen, den lite knasiga 
tofsen på huvudet  och gitarren på ryggen. 

Men Lotten Sjönneby, hur ser hon ut? Inte alls 
så – men nästan så ändå, ska det visa sig när 
hon kommer och sträcker fram en hälsande 
hand. 
– Tre gånger under mina 20 år som sjuk-
husclown har jag glömt att måla dit pricken på 
näsan. Men ingen, inte ens min kollega som 
gått precis jämte mig, har märkt det. Det är så 
mycket annat än sminket som gör karaktären, 
säger hon en stund senare med händerna runt 
en kopp varm te.

Det är kanske just därför som hon under den 
två timmar långa intervjun flyhänt, till synes 
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helt obehindrat, kan röra sig mellan sitt rätta jag och sitt 
clown-jag. Minspel, röstläge och rörelser ändras och så 
sitter hon plötsligt där framför mig: Doktor Lowe.

– Jag valde medvetet namnet Lowe eftersom det kan 
vara både ett pojk- och ett flicknamn. Och så är det gan-
ska likt Lotten. Och nästan som det engelska ordet för 
kärlek. 

När Doktor Lowe föddes och började sin yrkesbana på 
Huddinge Sjukhus fanns det bara några få sjukhusclowner 
i Sverige. I dag: ett 70-tal. Skepsisen inifrån de sterila sjuk-
huskorridorerna har – i takt med att kunskapen om sjuk-
husclownernas effekter ökat – bytts ut mot uppskattande 
blickar och glada tillrop. 

Flera studier har visat att stress och oro minskat hos 
såväl barn som föräldrar när sjukhusclownen varit på 
besök. Att de där stunderna är mer läkande på insidan än 
vad man först kan tro. 

När Doktor Lowe nyligen firade 20-årsjubileum fick 
Lotten en fin påminnelse om det. 

– Jag träffade en 22-årig kille som var två år första gång-
en jag mötte honom. Hans mamma uttryckte hur clownen 
var deras livlina under tiden de låg inne på sjukhus. Att 
de fick ha roligt och känna sig vanliga under de där korta 
stunderna. 

Det var under en praktikperiod på Skövde lasarett när 
Lotten som 20-åring utbildade sig till barnsköterska, som 
insikten om vad en sjukhusvistelse gör med ett barn drab-
bade henne för första gången. 

– Barnen blir så passiva så fort. All leklust bara rinner av 
dem. Jag kände då att det borde finns någon djurfigur på 
sjukhusen för att muntra upp dem.

Tiden gick och som 25-åring sökte Lotten och kom 
in på en folkhögskoleutbildning inom drama. För första 
gången hörde hon talas om sjukhusclowner – i Frankrike – 
och polletten trillade ner: ”det är ju det jag ska bli”.  

– Clownen är så perfekt att använda sig av. 

En djurfigur, som jag tänkte först, är mycket 
mer stereotyp. I en clown finns både det glada men också 
det sorgliga och sårbara. Clownen kan röra sig mellan det 
här och det är ju precis så det är på ett sjukhus också. 

Men clownen är också en figur som ibland associeras 
med skräck, inte minst genom filmer eller de så kall-
lade skräckclownerna som skrämde slag på folk för 
ett par år sedan? 
– Det där är så långt ifrån clowneri man kan tänka sig. Vi 
kallar dem inte ens clownmasker, vi kallar dem skräckmas-
ker, säger Lotten. 

Att känna av och förhålla sig till om ett barn blir skrämt, 
ingår i sjukhusclownens arbete. Mötet med Doktor Lowe 
är alltid valfritt – och helt på barnets villkor. 

– Jag läser av det där hela tiden och anpassar min karaktär. 
En clown kan ju vara både busig och ledsen, gåpåig och 
blyg, mycket eller nedtonad. Om jag märker att någon är 
väldigt avvaktande kan jag stanna i dörren och fråga om 
jag får blåsa såpbubblor eller sjunga en sång där jag står. 
Det är kanske inte så ”clownigt” att berätta innan vad man 
ska göra, men för mig är tryggheten för barnet viktigare än 
att jag som clown agerar utifrån teaterns rätt och fel.  

Glad. Positiv. Varm. Lekfull. Och vill alltid väl. Sådan är 
Doktor Lowe. Och Lotten? 

– Doktor Lowe är som en andra del av mig. Det hand-
lar jättemycket om att ta här, inifrån. Man måste vara sig 
själv, men dra på mer – eller mindre beroende på situa-
tionen. Men är man inte sig själv blir det inte äkta och det 
avslöjar barnen direkt. 

Hon skrattar till. 
– Men om du skulle fråga mina barn så skulle de nog 

inte säga att det är så mycket clowneri och muntra miner 
hemma. Där hemma är jag nog mest som vilken tjatig 
morsa som helst. 

Vad skiljer er åt mer?
– Doktor Lowe är mycket mer orädd, skulle kunna gå runt 
till varenda en här på kaféet och fråga om fikat smakade 
bra. Doktor Lowe kan ju resa sig upp inför 20 personer 
och prata utan att få hjärtklappning och armsvettningar. 
Det skulle Lotten aldrig våga. Du vet i skolan, jag var helt 
knäpptyst. Förutom på roliga timmen, vill säga. 

– Det var höjdpunkten. Jag och min kompis Ann-Char-
lotte hittade roliga historier i tidningen som vi var inne 
och övade på under rasterna. Vi hade en speciallärare som 
vikarie och jag vet att han sa till min mamma att ”det där 
är en liten teatertjej”. Jag tyckte att skolan var jobbig, men 
där fanns en lugn, trygg vuxen som såg mig. Det tror jag 
betydde något. 

Men det är någonting med att få gå in i en annan 
karaktär som gör att blygheten släpper? 

– Ja, jag tror det. Ibland tänker jag att det är roli-
gare att vara clown än människa. Man vågar mer, 

man är mer fri. 

En vanlig clowndag börjar med en kort rapport 
från sjukhuspersonalen. Vilka barn är infek-
tionskänsliga och behöver få besök först? Är det 

någon familj som går igenom en extra kämpig 
period just nu? Finns det syskon till för tidigt föd-

da på neonatalavdelningen som behöver bli sedda 
och uppmuntrade? Barn som ska sövas inför operation 

och behöver få sin oro skingrad? Barn som har varit sövda 
och behöver lite hjälp på traven för att komma in helt i 
vakenhet igen, kanske med hjälp av lite såpbubblor? 

– Det är viktigt att alla barn får en positiv upplevelse av 
sjukhus, men det känns extra viktigt för de barnen som 
tillbringar långa perioder på sjukhus. Utvecklingen går 
framåt, vi klarar av att rädda så många fler. Då måste vi 
också ta hand om dem under tiden, för det de går igenom 
är ju oerhört traumatiskt.

Pratar du med dem om deras sjukdomar? 
– Kanske om jag träffat dem innan eller om de själva tar 
upp det. Då hakar jag på, lite som en kompis. ”Jaha, fick 
du ta prover? Gör inte det ont?” Men annars letar jag alltid 
efter det friska i barnen. 

Här sitter jag 
och clownar 

mitt i Afrika. Det 
var så coolt!

NYFIKEN PÅ

Agerar du annorlunda om du vet att barnet är väldigt 
sjukt?
– Egentligen inte. Så länge barnet lever letar jag efter livet 
och lekfullheten. När jag åker hem från en clowndag är jag 
ofta väldigt glad. Inte för att det nödvändigtvis kommer att 
sluta lyckligt för de här barnen, utan för att jag har fått se 
en förändring i den stunden vi haft tillsammans. 

För fyra år sedan, 2014, åkte Lotten genom Skandinavis-
ka Läkarbanken* till ett sjukhus i Zambia – för att clowna. 
Därefter har det blivit tre resor till Mutomo i Kenya, nu 
senast under ett par veckor i januari. Hon beskriver första 
resan som att kasta sig handlöst ut men också som att tas 
emot varmt och öppet. 

– Jag började med att pumpa ballonger och det gick 
någon minut, sedan gapskrattade alla. Jag minns att jag 
tänkte ”här sitter jag och clownar mitt i Afrika”, det var så 
coolt! Och alla skulle ha ballonger. Jag satt en hel förmid-
dag och pumpade. 

De hjärtliga skratten, livsgnistan som tändes i ögonen – allt 
sådant var sig likt från barnen hon mött på sjukhusen i 
Sverige. 

– Vi är så lika vi människor. Samtidigt är våra förutsätt-
ningar så olika. Jag känner en större maktlöshet när jag är 
iväg så, det som våra barn kan bli friska från efter tre dagar, 
kan de få men för livet av. Samtidigt kan jag inte tänka så, 
jag måste tänka att jag med mitt bidrag gör något bra. 

– Efter mina resor har personalen på en avdelning på 
Huddinge Sjukhus samlat in pengar så att sjukhuset i 
Mutomo kunnat anställa en person under ett år som arbe-
tar som jag gör. Det tycker jag är så fint! De har själva sett 
vilken betydelse vårt arbete har i Sverige och vill vara med 
och bidra så att de kenyanska barnpatienterna också får 
del av det. 

Även om sjukhusclowneri i Sverige har blivit vanligare 
och mer accepterat är det fortfarande inget som bekostas 
av sjukvården. Lotten Sjönneby driver den ideella fören-
ingen KulturSjukhuset, där nio clowner verkar på fyra sjuk-
hus i landet (Jönköping, Borås, Karolinska i Huddinge och 
Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm) och där verksam-
heten finansieras helt med hjälp av sponsorer. Erikshjäl-
pens Sverigeavdelning har i flera år stöttat verksamheten 
och 2018 inleddes ett ännu djupare samarbete.

När Lotten läste på om Erikshjälpens historia, hur Erik 
Nilsson startade verksamheten genom att skicka presenter 
och brev till barn på sjukhus – med mottot ”sjuka barn kan 
vara glada barn”, var det som att polletten trillade ner en 
gång till: ”det här är ju precis vad jag håller på med”. 

– Jag hade så gärna velat träffa Erik. Jag tror att han 
hade gillat Doktor Lowe.

Vad hade du velat säga till honom? 
– Att det var väldigt bra att han började med det där som 
han gjorde och att vi jobbar på samma sätt, men i olika 
tider. 

Hur gammal kan Doktor Lowe bli? 
– Du menar hur länge man kan clowna? Jag har fyllt 50 
nu. Jag tror man kan hålla på tills man inte ska jobba mer, 
säger Lotten.

Doktor Lowe säger: 
– Jag vet inte hur gammal jag är... Jag brukar fråga bar-

nen. Är jag 10? Är jag 12? Eller 122? Nej, 122 är jag nog 
inte. Så gammal säger de att man inte kan vara. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN

FOTO: JOHAN W AVBY / PATRICIA FRANZÉN / PRIVAT 

* 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 Eriks-
hjälpen.

        Jag hade så gär-
na velat träffa Erik. 
Jag tror att han hade 
gillat Doktor Lowe

I början av 2018 släppt-
es boken ”Doktor Lowe 
– en sjukhusclown”. 
Efter en historisk 
tillbakablick får läsaren 
följa Doktor Lowe i 
vardagens möte med 
unga patienter. Lös 
bildkrysset i detta num-
mer och du har chans 
att vinna ett exemplar 
av boken! 

Ruth, som vårdades för en 
brännskada på sjukhuset i 
Mutomo i Kenya, träffade 
Lotten under sin senaste 
resa. ”Under de två veck-
orna jag var där blev hon 
mycket bättre, inte bara 
medicinskt utan också 
mycket gladare. Hon skrev 
ett brev där hon berättade 
att hon tackade Gud för 
mig.”

Lotten Sjönneby har levt sida vid 
sida med Doktor Lowe i 20 år. 
Clownen har lärt henne mycket, 
inte minst att våga lite mer.

Vill du också vara med 
och sprida uppmuntran? 
Swisha din gåva 
till 9009283. 
Märk inbetalningen 
"Barn på sjukhus"
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”Kachinfolket lever 
under stort förtryck”

– Regeringen i Naypyidaw kallar kachinfolket 
för rebeller men de blev redan 1948 lovade 
självständighet då britterna lämnade Burma. 
Visst självstyre har de haft till och från under 
åren men 2011 började regeringstrupper 
fördriva kachinfolket från sina områden. I 
dag hör vi, med all rätt, mycket om rohin-
gyerna som flytt till Bangladesh. Förtrycket 
av kachinfolket är det betydligt tystare kring, 
trots att de också har det mycket svårt.

Det säger Marianne Stattin Lundin som 
under många år arbetat som programko-
ordinator för Erikshjälpen med ansvar för 
organisationens insatser i Sydostasien. Hon 

är välunderrättad om de olika folkgruppernas 
livsvillkor och menar att läget nu är allvarligt 
för kachinfolket. 

– Detta folk har nu bara 20 procent av sina 
landområden kvar, resten har regeringen lagt 
beslag på med hjälp av militären som fortsät-
ter att beskjuta för att utöka sina områden. 
Eftersom regeringen inte låter hjälporganisa-
tioner besöka kachinkontrollerade områden 
och starkt begränsar allt stöd till kachinfolket 
så har hjälpen svårt att nå fram. Erikshjälpen 
har samarbete med lokala organisationer och 
kan genom dessa få fram bland annat mat 
och stöd till utbildning och boende för barn 

och ungdomar som lever i de många flykting-
lägren. Det är en viktig och värdefull ingång.

Marianne Stattin Lundin berättar att 
kachinfolket attackeras 
även under de kristna 
högtiderna eftersom re-
geringen menar att de är 
rebeller. Också kvinnor 
och barn utsätts för be-
skjutningar. Det rappor-
teras även att militären 
utnyttjar kvinnor och flickor sexuellt och att 
människor försvinner efter militärens räder.

I norra Myanmar, precis på gränsen mot Kina, hålls 100 000 människor av folk-
gruppen kachin i flyktingläger. Till skillnad från rohingyerna, som flytt över till 
Bangladesh och som det rapporterats mycket om under senare tid, är kachin-
folket kristna men också de fördrivna från sina byar.

Top Sey är 15 år och har bott i flyktingläger 
i fyra år. Hans pappa är död sedan länge och 
mamman dog i ett läger för ett par år sedan. 
Mormor finns i ytterligare ett annat läger 
men dit är det alltför farligt att resa. Top Sey 
har också en storasyster som flytt illegalt till 
Kina men dit kan han inte ringa av säkerhets-
skäl.

– Jag flydde för att vår by besköts. Först 
var vi alla i samma flyktingläger men jag ville 
gå i skolan och var därför tvungen att flytta 
ensam till ett flyktingläger där det finns skola. 
Nu kan jag inte träffa min familj för det är 
strider och inte möjligt att resa mellan våra 
olika flyktingläger och jag saknar dem så, 
säger Top Sey. 

I dag är det studierna som håller honom 
uppe. 

– Utan utbildning finns det ingen framtid 
för mig. Men jag vill bli affärsman. Kanske 
kan jag börja odla majs och sälja och få verk-
samheten att växa, funderar han.

Daw har fyllt 18 år och har just tagit examen 
efter tio år i skolan. Hon har sin mamma och 
sina småsyskon i ett annat flyktingläger men 
det är här Daw kan få sin utbildning. Det är 
svårt att vara långt från sin familj och Daw 
vet att hennes mamma egentligen skulle be-
höva hjälp med de mindre barnen. Sin pappa 
har Daw inte träffat på över tio år.

– Jag flydde från min hemby när konflikten 
intensifierades. Inga skolor fungerade längre. 
Att komma hit var min enda chans att fort-
sätta studera. Det måste jag göra för att kun-
na försörja mig framöver, säger Daw som har 
siktet inställt på att bli lärare.

Shwe kom till flyktinglägret och elevinter-
natet för tre år sedan. Hon har hunnit fylla 
14 år. Hennes familj bor i ett annat läger där 
man bara har de första årskurserna. I den 
hemby familjen kommer från fick barnen 
inte lära sig sitt eget språk eller något om 
den egna kulturen. Eftersom det gick bra för 
Shwe i skolan var hennes mamma angelägen 
om att hon skulle få läsa vidare. Men att 

nästan aldrig få se sin familj är tufft och Shwe 
gråter ofta när hon tänker på och saknar sin 
mamma och sina syskon. Helst skulle hon 
vilja studera till pastor för att kunna ge stöd 
till familjer som har det svårt.

Jaiwa har just slutat sjunde klass. När han 
var tre år dog hans pappa. Då tog mamman 
sonen med sig och flydde till Kina. Där 
stannade de i ett år men det fanns inga möj-
ligheter där för Jaiwa att gå i skolan. Medan 
mamman blev kvar i Kina sattes Jaiwa på 
barnhem några år men sedan hamnade han 
på internatet i flyktinglägret för att kunna 
fortsätta sin skolgång.

Just utbildning är, menar Marianne Stattin 
Lundin, nyckeln för ungdomarna i flykting-
lägren i Kachin. Utan skolgång och utbild-
ning riskerar många att hamna i kriminalitet 
och människohandel.

– Desperationen blir stor när det saknas 
mat. Vi måste se kachinfolket, att det är en 
grupp med små resurser som lever i stort un-
derläge. Vi kan hjälpa. Både genom att bistå 

med mat och att möjliggöra utbildning för 
ungdomarna. Vi kan också göra kachinfolkets 
utsatthet känt för omvärlden så att en föränd-
ring kan komma till stånd. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON  FOTO: PRIVAT

Namnen i denna artikel är fingerade.

–Vi ger stöd så att skolungdomar får mat och 
möjlighet att upprätthålla sina studier. Stort fokus 
är just på matförsörjning. Ris får de av inhemska 
hjälporganisationer men vi ser till att de får kött 
ett par dagar i veckan och också grönsaker och 
ägg. Kachin är ett samlarfolk men i lägren har 
de ingen tillgång till skog och de som försöker 
återvända till sina byar och marker riskerar att bli 
beskjutna av Myanmars armé eller att trampa på 
minor, berättar Marianne Stattin Lundin.

Daw siktar på att i framtiden kunna 
jobba och försörja sig som lärare.

Jaiwa bor på internat för att 
kunna fortsätta i skolan.

Top Sey vet att utbild-
ning är avgörande för 
hans framtid.
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Namn  .............................................................................................................................................

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

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

Kryssa och vinn!

Sätter du hela krysset har du chansen att vinna Lotten 
Sjönnebys bok  ”Doktor Lowe – en sjukhusclown”. 
Lotten möter du också i vår serie Nyfiken på. Bläddra 
till sidan 18 för att läsa mer. 
Vi vill ha din krysslösning senast den 29 augusti 2018. 
Märk med Bildkryss 2 och sänd till Erikshjälpen, 
Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn eller lämna 
din lösning på ordflätan på www.erikshjalpen.se/tavling. 
Tre vinnare får varsin bok.
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Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. 
Utifrån barnkonventionen kämpar vi 
för att barn som lever i fattigdom och 
utsatthet ska få ett bättre liv, nu och i 
framtiden.
 
Erikshjälpen är också en second hand-
rörelse med ett 60-tal butiker som ger 
intäkter till barnrättsarbete och bistånd i 
Sverige och utomlands. Återanvändning 
av varor skapar hållbar konsumtion. 
Butikerna är också viktiga mötesplatser 
och erbjuder arbetsträning, praktik och 
personlig utveckling. 
• Erikshjälpens barnrättsarbete riktar sig 

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

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

• Vi har samarbetspartners och ett hun-
dratal projekt igång i 18 länder.

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

 
Erik som i Erikshjälpen. Erik Nilsson var 
en småländsk pojke som föddes 1929. 
Han hade blödarsjuka och tillbringade 
mycket tid på sjukhus. Men i stället för  
att tycka synd om sig själv började han 
sända hälsningar och presenter för att 
uppmuntra andra sjuka barn. Redan 
1946, då Erik var 17 år, var arbetet 
etablerat. Erik, som kallades Farbror 
Erik, dog 1966 och hann bara bli 37 år 
gammal. Men arbetet han startade lever 
vidare och utvecklas. Erikshjälpen förän-
drar världen genom att ge liv åt barns 
drömmar.
 
Basen för arbetet är gåvor från privatper-
soner, intäkter från Erikshjälpens second 
hand-butiker samt institutionella medel.

Vinnare Bildkryss 1-2018

Grattis! Clas Vårdstedts skiva Mitt hjärta 
hos dig går till vinnarna:

Sverker Holgersson, Bjurholm
Jörgen Kalebsson, Tingsryd
Gun Gustavsson, Katrineholm
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Samarbetet där  
alla blir vinnare

Daniel Måledal är insamlingskoordinator på 
Erikshjälpen med ansvar för organisationens 
företagskontakter. 

– Vi arbetar med företag i alla storlekar 
och vill att samarbetet ska handla om mer 
än enbart pengar. Vi vill skapa långsiktiga 
relationer som gynnar alla parter, både fö-
retaget, dess varumärken, kunder, anställda 
och framför allt barnen i de projekt som 
samarbetet gäller.

Alla gåvor är välkomna och gör nytta. 
För att bli Erikshjälpens företagsvän kan ett 
företag välja att ge från 10 000 per år. Som 
företagspartner ligger nivån lite högre, från 
100 000 kronor per år. Utifrån Agenda 2030 
erbjuder Erikshjälpen också företag hjälp att 
konkretisera sitt arbete med social hållbar-
het, något som blivit en allt viktigare del av 
hållbarhetsredovisningen. Erikshjälpen har 
ett hundratal pågående projekt i 18 länder 
vilket ger goda möjligheter att styra företa-
gets insats. 

– Visst kan vi matcha företag, insats och 
land. För en del företag är det viktigt. För 
andra spelar det mindre roll. Oavsett gåvans 
nivå är vi måna om en god kontakt med fö-
retagen och vi är också ute och berättar om 
insatserna och vilken utveckling deras stöd 
bidrar till, fortsätter Daniel Måledal.

Som företagsvän eller företagspartner får 
man ett emblem att sätta på sin webbsida. 
Det utfärdas också certifikat som företaget 
kan använda i sin kommunikation för att 
visa att man tar socialt ansvar. 

– För många kunder och anställda är det av-
görande att de företag man handlar av eller 
arbetar för är bra och ansvarskännande. Det 
stärker helt klart företagets eget varumärke. 
Samtidigt är det viktigt för oss på Erikshjäl-
pen att samarbeta med företag som ställer 
sig bakom våra värderingar. Det har hänt att 
vi tackat nej till pengar där företagets verk-
samhet inte gått i linje med våra värderingar, 
säger Daniel Måledal som dock ser att med-
vetenheten och viljan bland sunda och bra 
företag att göra en social insats ökar.

– Det är en fantastisk process att få vara 
med från första företagskontakten till att ett 
samarbete är etablerat, hjälpen når fram och 
att vi samtidigt får bidra till en positiv före-
tagskultur. Då har vi lyckats och då blir det 
också långsiktiga samarbeten. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON

FOTO: OSKAR SWERLANDER

– Företag stöder Erikshjälpens arbete på många olika sätt. Medan en del väljer 
att skänka en fast peng varje månad väljer andra ett produktsamarbete. Då kan 
en viss summa per såld vara eller tjänst gå till det projekt som företaget valt att 
stödja.

KORT OM 
ERIKSHJÄLPEN

Intresserad av att veta mer? 
Skriv en rad till 
daniel.maledal@erikshjalpen.se 
eller slå Daniel en signal på 
0707-997321.

– Socialt ansvar kan 
göra att en kund fak-
tiskt väljer ett företag 
framför ett annat 
även om produkter-
na är jämförbara. Fler 
vill också arbeta för 
företag som jobbar 
hållbart och har ett 
socialt engagemang, 
säger Daniel Måledal, 
ansvarig för Erikshjäl-
pens företagskon-
takter.

Vi har valt att bli Erikshjälpens 
företagspartner:

• Hestra Inredningar
• Bixia
• Länsförsäkringar Älvsborg
• Café Bar Sverige
• Lindströms bil
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SECOND HAND SECOND HAND

Gåvans väg

2

5

1

Blir mer second hand
Varor som inte hittar nya ägare här i Sverige 
skänks vidare till second hand-butiker i Östeuropa. 
Varorna ger där ett överskott till social verksamhet. 

Miljövinst
Att du skänker något 
du inte längre be-
höver, så att det kan 
användas igen och 
igen, är en stor vinst 
för miljön. Och början 
på något ännu större.

Bygger broar
Det du har skänkt bidrar till att föra 
människor närmre varandra. I second 
hand-butiken möts personer med olika 
kulturer och erfarenheter. Nya och 
gamla vänner träffas och för personer 
som av olika anledningar hamnat utanför 
arbetsmarknaden skapas 
tillfällen för arbetsträning, 
praktik och personlig 
utveckling.

3

Att ge 
är början på 
något stort

Det du 
ger blir mer. 

Tack!

Unikt och hållbart 
i Erikshjälpens 
e-handel
Nu är det lättare att nätshoppa miljövänligt och 
unikt. I månadsskiftet april/maj öppnade Erikshjäl-
pen Second Hand online-butiken secondhand.se 
med tusentals second hand-varor som alla är unika, 
det finns bara en av varje.

– Vi vet att det finns ett enormt intresse för att handla 
second hand och att allt fler konsumenter vill minska sin 
klimatpåverkan. Samtidigt vill också många handla via sin 
mobiltelefon eller surfplatta. Genom secondhand.se vill vi 
göra det enkelt att handla hållbart, säger Tomas Bjöers-
dorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second Hand.

På secondhand.se säljs allt från vintageplagg och samlar-
porslin till t-shirts, böcker och vinylskivor. Allt som säljs på 
secondhand.se har skänkts till Erikshjälpen Second Hand 
och precis som i de fysiska second hand-butikerna går allt 
överskott till sociala och humanitära insatser i Sverige och 
världen.

– Alla har inte möjlighet att besöka våra 63 fysiska bu-
tiker och det känns oerhört kul att kunna erbjuda fler att 
genom sin konsumtion göra gott, dels genom att ge varor 
en längre livstid och bidra positivt till vår planet, dels ge-
nom att bidra till att barn som lever i utsatthet får ett bättre 
liv, säger Tomas Bjöersdorff.

I samband med starten av e-handeln secondhand.se 
öppnar flera kända personer egna shop-in-shops på webb-
sidan och säljer saker de använt och älskat men inte längre 
behöver. Till exempel har musikjournalisten Fredrik Strage 
skänkt en del av sin skivsamling och bloggaren och förfat-
taren Flora Wiström, samt stilexperten Filip Strömbäck, 
har skänkt guldkorn från sin garderob.

TEXT: SOFIA DENZLER

Östersund

Motala

Eksjö

Borlänge

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

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

Blir älskat igen
Vi tar hand om det du har skänkt, sorter-
ar och prissätter. Skulle något vara trasigt 
lämnas det till återvinning. Prissatta varor 
erbjuds antingen i en butik nära dig eller 
online på secondhand.se, i väntan på att 
bli använda och 
älskade av nya 
ägare.

Välkommen
TILL ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND
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4
Förvandlar liv 
Överskottet från varje såld vara ger barn och 
familjer i Sverige och runt om i världen ett bättre 
liv – både nu och i framtiden. Genom Erikshjälpen 
och butikens samarbetspartners drivs en rad 
projekt som ger barn det de behöver och har 
rätt till: utbildning, hälsa, trygghet och skydd. 
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erikshjalpen.se/ungfadder

TIPS! Ingen ungdom längre? 

Missat att bli  
Ung Fadder?

Välj det tema du vill stödja

Signa upp enkelt via webben

Välj ut en tackgåva från DECE

Få goda nyheter om hur du gör skillnad

Ge ett fadderskap till någon som är det!


