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Min man brukar ibland kalla mig pessimist. Själv före-
drar jag nog ”försiktig realist”. Jag är en sådan där som inte 
bara kastar mig ut och följer mina drömmar, i stället väger 
jag fördelar och nackdelar mot varandra i all oändlighet. Jag 
kan komma på tusentals argument för att saker och ting inte 
kommer att funka. Och jag kanske inte alltid riktigt vågar tro 
och hoppas på en bättre värld…

Jag tänker att världen kanske behöver en och annan realist. 
Men det är mycket viktigare att det finns drömmare och  
optimister. Människor som tror på sina idéer, som inte ger 
upp hoppet och som vågar kasta sig ut i det okända. 

Lyckligtvis är alla inte lika försiktiga som jag. Det finns  
massor av människor som vågar. Och de inspirerar mig  

verkligen! Temat för den här tidningen 
är drömmar – och den är full- 
matad med läsning som förhopp-
ningsvis ska inspirera och utmana 
även dig att göra verklighet av  
visioner och drömmar. 

Bröderna Daniel och Emil Norberg 
är bra exempel på människor som 

vågat satsa på något okänt 
och lite läskigt. De har 

valt bort ”klassiska kar-
riärer” och försörjer sig 
i stället genom att ska-
pa humoristiska musik-
videos som de lägger ut 

på sina egna YouTubekanaler. Samtidigt försöker de vara bra 
förebilder för unga. Läs mer om bröderna och deras engage-
mang på sidorna 6-9. 

En annan som vågat är Maria Ahlin. Hon drömmer om ett 
samhälle där ingen människa är prostituerad. Den här dröm-
men har lett till att hon har startat en helt ny organisation –  
Freethem – som kämpar mot sexhandel. Du möter henne och 
andra fantastiska, modiga och engagerade unga på sidorna 
24-27. 

Faktum är att just drömmar  genomsyrar hela Erikshjälpens 
arbete. Vår vision är att ”förändra världen genom att ge liv 
åt barns drömmar” och på flera ställen i tidningen lyfter vi 
barn och unga runt om i världen som delar med sig av vad 
de hoppas på i framtiden. Får de bara rätt redskap och för-
utsättningar är jag alldeles övertygad om att de kommer att 
lyckas. Att ha en dröm är en oerhört stark drivkraft.    

Läs, låt dig inspireras – och våga drömma du också! n

JOSEFINE ANTONSSON, REDAKTÖR

Världen behöver optimister!

Lisa Weibull har skrivit krönikan på s. 31 
och gjort inspirationssidan. Hon är 15 år och 
bor i Habo utanför Jönköping. Ett av hennes 
stora intressen är hästar – och det hon gör 
helst en ledig dag är att rida ut i full galopp i 
skogen. Lisa drömmer om att plugga utom-
lands, åka till Sydafrika och att få vara med 
och påverka människor i världen med sina 
tankar och idéer. 

Jennifer Hertagy är just nu praktikant för 
Erikshjälpen i Uganda. Hon har skrivit repor-
taget om Hope Studio på s. 14-17. Jennifer är 
född och uppvuxen i hjärtat av Dalarna och 
har spenderat de senaste åren på universite-
tet där hon studerat Konflikt, Säkerhet och 
Utveckling. Hon gillar att se och upptäcka 
nya platser och kulturer och att träffa nya 
människor. Dessutom älskar hon att vandra. 

Johannes Norberg är ny ansvarig för Ung 
Fadder och har bidragit till tidningen på fle-
ra olika sätt. Johannes är 28 år gammal och 
bor i Smålands djupa skogar på den lilla 
platsen Rörvik. Han älskar att resa och träf-
fa nya människor men läser gärna en bok 
när det finns tid. Du kan läsa mer om Johan-
nes på sidan 12.
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ventionen kämpar vi för att 
barn som lever i fattigdom 
och utsatthet ska få ett bätt-
re liv, både nu och i framti-
den.

Ung Fadder är en del av  
Erikshjälpens verksamhet 
och bygger på att faddrar-
na varje månad skänker ett 
mindre belopp som sedan 
används för att hjälpa utsatta 
barn runt om i världen. Fokus 
ligger framför allt på att stär-
ka flickors rättigheter och ge 
fler barn utbildning.
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TRE MED-
ARBETARE

I DETTA 
NUMMER

HJÄLP OSS FYLLA NÄSTA NUMMER  
I höst påbörjar vi arbetet med nästa nummer av Unga-
gerad. Har du tips på vad vi borde skriva om? Eller gillar 
du själv att skriva eller fota och vill vara med och bidra? 
Alla idéer och tips är välkomna! Hör av dig till oss på 
victor.egerbo@erikshjalpen.se så pratar vi mer. 
/Redaktionen
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 Mer än rent vatten 
och tak över huvudet

För tre år sedan promenerade jag under min 
utlandspraktik för Erikshjälpen tillsammans med 
socialarbetare i slumområden i Uganda. Vi prata-
de med gatubarn som valt gatan framför rehabili-
tering på vårt center CRO. För ett år sedan spen-
derade jag större delen av dygnen på biblioteken 
i Göteborg och försökte lära mig om utvecklings-
teorier. I dag praktiserar jag på svenska repre-
sentationen i Genève och täcker främst arbetet 
vid Världshälsoorganisationen (WHO) men också 
UNAIDS, den globala fonden mot aids, tuberku-
los och malaria (GFATM) och det globala vaccini-
nitiativet (Gavi). 

Att drömma handlar för mig om mer än att kun-
na uppfylla basala behov som att ha tillgång till 
rent vatten, mat för dagen och rätten till frihet. 
Dessvärre är det inte en verklighet för miljontals 
människor. Jag fylls av stor sorg när jag tänker på 
hur många talanger och kloka tankar som aldrig 
framförs på grund av att deras drömmar base-

ras på att önska sig tak över huvudet istället för 
att drömma om utbildning, rätten till frihet 

och att göra sin röst hörd. Jag känner mig 
lyckligt lottad över att jag kunnat uppfyl-

la många av mina mål och önskningar 
men väldigt ledsen för alla som inte 

kan det. 

När jag befinner mig på WHO bland kostymkläd-
da diplomater som diskuterar länders ställnings-
tagande kring hälsoarbetet är det lätt att enbart 
fokusera på arbetet med att formulera bra poli-
cydokument och ramverk för olika globala häl-
sofrågor. Svårare, men minst lika viktigt, är det 
dock att ständigt se individen bakom det globa-
la arbetet. När rent vatten diskuteras tänker jag 
därför på de flyktingar jag träffade i Sango Bay, 
Uganda, som varje dag kämpade för att berät-
ta om sin fruktansvärda vardag och drömde om 
förändring och frihet. När aids diskuteras tänker 
jag på 12-åriga hiv-smittade Hassan i Uganda som 
alltid hade världens största leende och drömde 
om att bli fotbollsspelare. När sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter diskuteras tänker jag 
på de före detta soldatfruar jag träffade i norra 
Uganda som blivit gravida mot sin vilja, men som 
tack vare mod till flykt nu kunde drömma om att 
utbilda sig och sina barn. När jag tänker på indi-
viden bakom det globala internationella arbetet 
fylls jag av hopp om att det finns barn och vuxna 
som vågar drömma i hela världen. Att få förverk-
liga drömmar, små som stora, gör att vi vågar stå 
upp för oss själva och en bättre värld och vardag 
trots hinder och motgångar. n

JENNY FRISTRAND

Jenny Fristrand, 

som pluggar globala 

utvecklingsstudier 

och internationel-

la relationer, befin-

ner sig på praktik på 

svenska representa-

tionen i Genève. 

KRÖNIKA
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Deras Melodifestivalparodier har setts av miljoner och 
nu kan internetfenomenet bröderna Norberg leva på sin 
dröm – att skapa humoristiska videoklipp. Men de vill 
inte bara roa och underhålla, utan tycker också det är 
viktigt att vara bra förebilder och engagera sig i andra. 
De står upp mot näthat och i augusti springer de mara-
ton för att samla in pengar till barn i katastrofer. 

”Vi vill vara 
förebilder 
paånätet” 

DANIEL OCH EMIL NORBERG:
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är vi träffar Daniel 
och Emil Norberg 
vid deras kontor på 

Söder i Stockholm är det fredag förmid-
dag. ”Fredagskänslan” och förväntan in-
för helgen riktigt känns i luften när man 
vandrar runt på Stockholms gator – men 
för bröderna Norberg spelar det inte så 
stor roll vilken veckodag det är. De job-
bar ofta alla dagar i veckan.

– Men i tisdags gjorde vi faktiskt inte 
något annat än att ta en promenad. Det 
kändes helt sjukt att kunna vara ledig en 
dag mitt i veckan bara sådär. Det senaste 
året har vi jobbat hur mycket som helst, 
säger Daniel. 

Sedan några år tillbaka försörjer sig 
bröderna Norberg på sin dröm – att göra 
sketcher och skapa humor som de sedan 
sprider på nätet. De gör också mycket 
musik, tv och annan underhållning. De-
ras YouTubekonton har hundratusentals 
följare och flera miljoner svenskar har 
sett deras omåttligt populära parodier av 
melodifestivallåtar. Humor, musik och 
videoskapande har intresserat bröderna 
ända sedan barnsben, men det har varit 
långt ifrån självklart att de skulle kunna 
försörja sig på det. Emil jobbade till ex-
empel som jurist i flera år innan han sa 
upp sig för att satsa på videoskapandet 
tillsammans med Daniel på heltid. 

– Det var mest en slump att jag blev 
just jurist. Jag hade en kompis som kom 
in på juristprogrammet i Uppsala och jag 
hängde på. Jag hade inte direkt någon 
plan med det, men tyckte tidigt att det 
var ganska roligt och hade väl också gan-
ska lätt för det, berättar han.

Även Daniel pluggade i Uppsala – me-
dia och kommunikation, pedagogik och 
lite retorik.

– Men det jag egentligen ville göra 

var ju inte att plugga, jag ville göra det 
jag gör nu – YouTubevideos och musik. 
Jag var ganska tidig med YouTube och 
startade min kanal redan 2006, berättar 
han.   

Med tiden växte kanalen och antalet 
tittare ökade. För två år sedan stoppade 
bröderna in verksamheten i sitt nystar-
tade produktionsbolag, och på den vä-
gen är det. I dag jobbar båda heltid med 
sina humor- och musikprojekt och än så 
länge funkar det att försörja sig på det. 

– Men det kan vara tufft ibland, det är 
inte bara att lalla runt och göra roliga 
klipp. Det är inte alltid roligt och det är 
mycket ångest, press och förväntningar. 
Men det är betydligt mer spännande än 
att plugga och jobba extra som diskare, 
som jag gjorde tidigare, säger Daniel.

– Vi lever ju vår dröm. Vi får klä ut oss, 
vi får göra roliga texter och musik. Men 
det är lätt att få lite panik av alla förvänt-
ningar, det blir liksom inte bara att man 
sitter och skojar. Det är nog 50 procent 
kul och 50 procent ångest. Dessutom är 
det ju otroligt mycket jobb, vi har jobbat 
nästan varje kväll och varje helg under 
lång tid. Förra året var fruktansvärt på 
vissa sätt. Men vi har insett att vi måste 
bli bättre på att tacka nej till saker och 
börja delegera. Sedan årsskiftet lejer vi 
bort allt vi kan, säger Emil. 

Daniel och Emil är tydliga med att de 
inte drömmer om att bli stora och kän-
da, utan att de helt enkelt bara vill ha kul 
och göra det de brinner för. De har aldrig 
varit rädda för att gå sin egen väg, göra 
”sin grej”. 

– Vi har nog alltid varit lite annorlun-
da. Redan när vi var yngre lyssnade vi 
på helt fel musik, typ Beatles och gamla 
60-talsgrejer. Vi hade Björn Borg-frisy-
rer, utsvängda jeans och kollade på re-

vyer och andra gamla grejer, berättar 
Daniel. 

– Lite töntigt tyckte nog en del att det 
var, men vi var absolut inte mobbade. 
Jag sydde in blomtyg i kilarna på mina 
jeans och brydde mig inte om vad folk 
tänkte. Jag tyckte ju att det var vi som 
var rätt ute!

Galenskaparna och After Shave har 
varit en stor inspirationskälla för bröder-
na Norberg. De har också inspirerats av 
till exempel författaren och tecknaren 
Sven Nordqvist och de fantastiska små 
världar han byggt upp i böckerna om 
Gubben Pettson. Dessutom har de lyss-
nat mycket på hiphop och artister som 
Povel Ramel,  Magnus Uggla och andra 
som leker med språket och musik.

”Vi lever var dröm. Men 
det är lätt att fa panik 
av alla förväntningar.” 

– Men nu för tiden konsumerar vi faktiskt 
väldigt lite underhållning. Det vi gör har 
vi här inne, säger Daniel och pekar på sitt 
huvud. 

För bröderna Norberg är det viktigt att 
skapa schysst humor. De vill inte göra sig 
roliga på någon annans bekostnad och 
försöker minimera risken att någon ska 
kunna ta illa upp. ”Vi vill ju göra folk gla-
da, inte ledsna”, menar de.  

– Det som är bra med våra grejer – och 
så har det alltid varit – är att vi kunnat 
visa upp det för vem som helst utan att 
skämmas, säger de, vilket innebär både 
en trevligare ton och att klippen har lätt-
are att spridas. 

Eftersom många av deras följare är 
barn och ungdomar känner de att det är 

extra viktigt att vara bra förebilder. Det 
här har bland annat lett till att de valt att 
engagera sig i BRIS.

– Vårt engagemang i BRIS går faktiskt 
lite hand i hand med det vi jobbar med. Vi 
vill vara som lite som storebrorsor på nä-
tet – en miljö där det förekommer mycket 
mobbning och kränkningar. Det är väldigt 
lätt att vara taskig på nätet eftersom man 
inte syns och försvinner i ett flöde av tas-
kiga kommentarer. Det vill vi göra vad vi 
kan för att motverka. 

Och bröderna Norbergs engagemang 
slutar inte där. I augusti springer de Jön-
köping Marathon och gör samtidigt en in-
samling till Erikshjälpens arbete för barn 
i katastrofer. 

– Jag har alltid sprungit väldigt myck-

et, jag byggde egna hinderbanor som li-
ten, gjorde snitslade banor i skogen och 
sprang i oplogade diken på vintern. Jag 
har alltid drömt om att springa ett mara-
ton och när vi fick frågan kändes det som 
ett bra tillfälle: att få springa maraton och 
samtidigt samla in pengar till något bra, 
säger Emil.

– Jag tycker nog däremot att löpning 
är ganska tråkigt, ler Daniel. Men det här 
blir ett bra tillfälle att komma igång med 
träningen, jag sitter alldeles för mycket. 
Jag behöver vara ute mer i naturen ock-
så. Förra året såg jag faktiskt inte en enda 
vitsippa… n

TEXT OCH FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

DANIEL OCH EMIL NORBERG
Ålder: 27 respektive 29 år
Bor: Uppsala
Gör: Komiker, driver en av Sveriges största 
YouTubekanaler där de publicerar humoristis-
ka klipp och musikvideos. 
Daniel och Emil om att våga satsa på sin 
dröm: Det är bättre att chansa och misslyck-
as än att inte chansa alls! Vi har det dessut-
om otroligt förspänt i det här landet med till 
exempel gratis utbildningar, studiemedel och 
annat som underlättar att satsa på sin dröm. 
Är det någonstans man verkligen kan satsa är 
det kanske här. Det finns mycket förväntning-
ar kring vad man ska göra av sitt liv, men om 
man gör något för att man vill det på riktigt 
än för att det förväntas av en blir det oftast 
så mycket bättre!  

Att okända människor stan-
nar till och vill fånga Bröderna 
Norberg på bild är en del av 
deras vardag. 
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Skolgång
Utbildning är en bra början för den 
som vill förverkliga sina drömmar. 
I Myanmar är sätten att ta sig 
till skolan många. De flesta barn 
promenerar, och de som går längst 
har flera kilometers promenad 
framför sig.
FOTO: JOSEFINE ANTONSSON
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Berätta lite om dig själv! 
− Jag är en glad och nyfiken person som 
älskar att resa och möta nya människor 
runt om i världen. Jag har alltid haft en 
längtan att få hjälpa utsatta människor 
och har bland annat varit praktikant för 
Erikshjälpen i Uganda. Intresset för att 
jobba med människor som lever i fattig-
dom har vuxit fram och det känns hur 
bra som helst att nu få chansen att jobba 
med  barns rättigheter. Jag är inte helt 
ny inom Erikshjälpen utan har funnits 
med i cirka fem år, både som praktikant 
och värvare. 

Vad är Ung Fadder?
−  Det är ett koncept där vi utmanar unga 
människor att ge av det lilla de har. Som 
Ung Fadder ger du en summa varje må-
nad till Erikshjälpens arbete för utbild-
ning eller flickors rättigheter. Som ung 
har man oftast inte jättemycket pengar 
att bolla med, men det är viktigt att redan 
tidigt i livet skapa en god vana av att ge. 

Varför ska jag bli Ung Fadder? 
− I dag finns många barn och unga som 
inte har det de behöver, som får fokuse-
ra på att klara sig från dag till dag. Som 

Ung Fadder
 är du med och ger 
de här barnen hopp och bidrar till att de 
kan drömma om framtiden igen. Det är 
något av det finaste du kan göra. Vi ser 
oftast mest till oss själva, det behövs fler 
personer som tar sig tid och lägger ner 
kraft på att hjälpa till. 

Hur blir jag Ung Fadder?
− Det är jättelätt! Du går bara in på 
www.ungfadder.se och fyller i dina upp-
gifter. n

Johannes Norberg har alltid längtat efter att få 
hjälpa andra. Nu jobbar han med Ung Fadder och vill 
uppmuntra dig att vara med och ge. 

Cecilia Kareketo, 25, Huskvarna

−Jag är Ung Fadder för att jag tror på 
människors lika värde. Jag vill bidra till 
en bättre värld där alla kan känna sig 
trygga och utvecklas till de individer de 
själva vill och förtjänar att vara.  

Elias Johansson, 22, Ekenässjön

−Jag är Ung Fadder för att kunna påverka andras 
framtid till det bättre. För att jag inte bara vill in-
vestera i mig själv, utan också investera i andra. 
Jag var Ung Fadder i många år innan jag förra året 
fick chansen att åka ut som praktikant för Eriks-
hjälpen och se att varje krona gör nytta på plats. 

Malin Axelsson, 16, Rörvik

−Jag är Ung Fadder för att jag vill 
vara med och ge. Vi har så mycket 
pengar som vi tror att vi behöver, 
men som vi så lätt klarar oss utan. 
Även om det man skänker är en li-
ten summa är det bättre än inget.

Rickard Petersson, 27, Stockholm

−Jag är Ung Fadder för att ge barn 
större möjligheter att nå sina dröm-
mar och göra vad de vill med sina liv. 
Jag skulle lika gärna kunna vara född 
i ett land utan frihet och i extrem fat-
tigdom, därför vill jag genom Ung 
Fadder ge vidare lite av mitt överflöd 
för att andra ska få en chans att leva 
ett liv i större trygghet och frihet.

För några år sedan var jag ute som 
praktikant genom Erikshjälpen i 
Uganda. Där jobbade jag i en organi-
sation (Child Restoration Outreach, 
CRO) som bedrev ett dagcenter för 
gatubarn.  Under min vistelse var jag 
med och anordnade en dag på temat 
”Drömmar”. Vi lekte tillsammans med 
barnen, ritade teckningar och gjorde 
intervjuer med fokus på detta ämne. 
Jag minns teckningen som ni kan se 
här på sidan extra tydligt. Det är en 
tjej som heter Gloria som har gjort 
den. Hon drömde nämligen stora 
drömmar, vilket gestaltade sig på hen-
nes papper i både bild och text. Glo-
ria ville resa jorden runt och besöka 
alla världens kontinenter, hon ville bli 

en känd artist, en känd domare och 
drottning, men också president.  
Jag var tvungen att ta Gloria åt sidan 
och samtala med henne om hennes 
stora drömmar. Jag förklarade att jag 
önskade att hon skulle berätta om 
sina storslagna planer och minns hen-
nes svar som det var i går. Hon sa:  
”Johannes, du vet, förut var jag och 
min mamma tvungna att dagligen ar-
beta ute på fälten för att kunna försör-
ja oss. Men nu får jag gå i skolan igen. 
Förut kunde jag inte drömma – men 
det kan jag nu!” n

JOHANNES NORBERG 

ANSVARIG UNG FADDER   

Som Ung Fadder är du med och gör skill-
nad på riktigt! Ger du 90 kronor i månaden 
– alltså ungefär vad en pizza kostar – räck-
er pengarna du skänker under ett år till: 
• Bänkar, stolar och skolmaterial till fyra 

elever i Mali, som får möjlighet att gå i in-
tensivskola och läsa in hela lågstadiet på 
nio månader,  eller

• Näringsrik gröt, skolun-
dervisning och skol-
material i ett år för 
åtta barn som lever 
i slumområden vid 
soptippar i Indien, 
eller

• Skollunch för 20 
barn i Uganda under 
en hel månad, eller

• En månads uppehälle och  
utbildning för ett barn på som blivit 
räddat från livet på gatan till ett gatu-
barnscenter i Kenya

Bli Ung Fadder via vår  
hemsida: ungfadder.se

Framtidshopp 
i stället för en pizza

Artist, domare, 
drottning och              
president

DÄRFÖR ÄR JAG
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FOTO: CARINA JOHNSSON

Emmanuel Kusamerewa, 19, älskar att ut-

trycka sig genom musik. Han har spelat in 

två låtar via Hope Studio och hoppas att han 

får möjligheten att spela in fler framöver.  

  Musik för 
 ett förändrat
   Uganda

I Hope Studio – en musikstudio som Erikshjälpen är 
med och bygger 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 affärerna i Kam-
pala har precis börjat öppna. Vi befinner oss utanför en 
biograf som ligger i ett köpcentrum mitt i stadens cen-
trum. Utanför grinden till biografen står ett hundratal 
barn och väntar. Vissa av dem har på sig uniformer, sc-
enkläder eller kostymer, andra bär runt på trummor och 
instrument. 

Det barnen väntar på är att registrera sig och få sina 
tävlingströjor. I dag är dagen som så många av dem 
väntat på. Det är dags för den årliga musiktävlingen, 
arrangerad av Erikshjälpens samarbetsorganisationer 
Viva/CRANE som driver projektet Hope Studio. Den 
grupp som får högst poäng av domarna i dag får förmå-
nen att spela in sin låt i en riktig musikstudio.

Någon timme senare är tävlingen i full gång. Stäm-
ningen i lokalen är elektrisk. Glädje och förväntan blan-
das med nervositet. De enda ljusen inne i biografen 
är strålkastarna som riktas mot scenen samtidigt som 
grupp efter grupp framför sina bidrag. Årets tema för 
tävlingen är ”Project Hope: Be Safe, Stay Safe” och alla 
sånger och dikter som framförs handlar om hiv/aids. 
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Genom projektet Hope Studio får barn 
som på olika sätt drabbats av hiv/aids 
möjlighet att skapa musik och berätta om 
sin verklighet.

”Musik är livet för mig.  
Det gör mig till den 

jag är.
Vissa grupper sjunger om hur elak sjukdomen är, andra 
framför uppmuntrande sånger som handlar om hur de 
som redan är smittade måste fortsätta kämpa. Men det 
genomgående temat för låtarna är hopp. 

Tanken med Hope Studio, som är under uppbyggnad, 
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 föräld-
rar i aids. Genom att skapa musik får de en chans att be-
rätta 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 
musik- tävlingen, dit flera kändisar är inbjudna, är ett sätt 
att skapa lite extra uppmärksamhet. 

Under lunchpausen möter vi Emmanuel Kusamerewa, 
19, och Mercy Ainomugish, 17, som båda var 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, 
vi kände oss väldigt välsignade som fick spela in låtarna i 
en riktig studio. Utrustningen är så proffsig och musiker-
na så bra! Vi hoppas kunna spela in fler låtar framöver, 
säger han. 

Med ett stort leende på läpparna berättar Emmanuel 
att han älskar att sjunga. Det är hans stora passion.

– Musik är livet för mig. Musik definierar mig. Det gör 
mig till den jag är. Varje kväll är jag på musikövning i kyr-
kan, där jag är med och sjunger i kören. 

På frågan vad Emmanuel drömmer om i framtiden be-
rättar han att han vill  bli lärare. Han vill undervisa i eng-
elska och litteratur, och om allt går enligt plan börjar han 
på lärarprogrammet i höst.

– Fast att vara lärare är egentligen inte min högsta 
dröm. Jag skulle vilja jobba med att skapa musik! Men 
folk säger att jag borde välja en utbildning som ger en 

säker framtid.  Jag kan ju plugga till lärare, tjäna pengar 
som lärare och samtidigt hålla på med musik på fritiden. 

Mercy älskar, precis som Emmanuel, att sjunga och ut-
trycka sig genom musik. 

–  Det är min inspiration, genom musiken kan jag ut-
trycka vem jag verkligen är. I dag sjöng vi en sång som 
handlar om att man ska vara säker, att man ska vara för-
siktig 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.  

När Mercy gått ut gymnasiet vill hon starta ett eget fö-
retag inom musik eller något annat. 

– Jag behöver tjäna pengar så jag har råd att gå på uni-
versitetet. Min dröm är att bli flygvärdinna. Om jag inte 
kommer in på den utbildningen vill jag plugga entrepre-
nörskap eller business. 

Hon har även en väldigt specifik och lite speciell dröm 
– att uppföra en byggnad i form av ett äpple.

– Det har varit min dröm sedan jag var sju år! Det skul-
le bli en turistattraktion, folk från andra länder skulle 
komma lång väg bara för att se den. 

Mercy och Emmanuel hoppas att de kan vara med och 
påverka genom musiken de framför. De drömmer båda 
om ett förändrat Uganda. 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 läg-
ga resurser på att förändra, bygga upp och modernisera 
Uganda. Att det ska bli ett bättre land än vad det är i dag, 
avslutar Mercy. n

TEXT OCH FOTO: JENNIFER HERTAGY

Hope Studio är ett projekt som drivs av  
Erikshjälpens partnerorganisationer Viva/
CRANE. Organisationerna  fokuserar myck-
et på barns rätt till trygghet och skydd – 
och Hope Studio är en del av arbetet med 
att informera och skydda barn. Genom oli-
ka forum uppmärksammar de och sprider 
information om hur man kan skydda sig 
mot hiv/aids och hur man kan leva ett vär-
digt liv med sjukdomen. Flera kända musi-
ker i Uganda är ambassadörer för projektet. 

Hope Studio

– Jag hoppas att de som är rika och mäkti-
ga kan lägga resurser på att förändra, bygga 
upp och modernisera Uganda, säger Mercy 
Ainomugish, 17.  
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    Allyawan
Samuel Naseri är mer känd som Allyawan. Vi har 
sett honom i tv flera gånger de senaste åren, senast i 
Melodifestivalen och Lyckliga Gatan.  

De som följer svensk hiphop har känt till Allyawan i 
många år. Hans vändning till att fokusera på det positiva 
och hoppfulla har gett eko i resten av branschen.  
Samuel uppmanar ofta till att öppna sitt hem för de 
som har det svårt och att välja bort fördomar och hat. 
Bland annat i sin låt ”Skit samma”.
FOTO: NATANAEL JOHANSSON
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i södra Mali har förbjudit kvinnlig könsstympning efter att 
Erikshjälpens partnerorganisation AMPDR drivit påverkans-
arbete där. Lokala påverkansgrupper ser till att förbudet ef-
terlevs.

Läxhjälp ger hopp om jobb
Alex, 16 år, drömmer om att få ett riktigt jobb. Sedan två år 
tillbaka går han till ett dagcenter i den rumänska staden Cluj. 
Läxhjälpen där har gett honom både bättre betyg och ökat 
självförtroende.

– Speciellt viktig var hjälpen när jag pluggade inför slutexa-
men i åttan. Nu går jag i nian, på den elektromekaniska linjen, 
säger han.

Alex har just haft några veckors praktik på ett elektronikföre-
tag där han trivdes och kände sig respekterad.

– Jag skulle vilja stanna där och jobba när jag är klar med 
skolan.

Dagcentret i Cluj är en After School-aktivitet som drivs av  
Erikshjälpens partner Prison fellowship. Barnen och ungdomar-
na på dagcentret har olika bakgrund. En del är romer, en del är 
rumäner men alla lever i någon typ av socialt utanförskap. På 
centret får barnen läxhjälp, stödsamtal och möjlighet att finnas 
i ett sunt socialt sammanhang.

– Jag tänker se till att jag får gå i skolan 
och när jag har utbildat mig vill jag bli soci-
alarbetare, säger Kabotoro, 13 år.

Hon är ett av många barn som fått 
ett nytt liv på rehabiliteringscentret 
Amagara Masya i Uganda, som Eriks-
hjälpen stöttar. Kabotoro levde tidigare 
på gatan.

– Det värsta var att äta mat från so-
porna – och att sova i kylan, berättar hon.

På centret får Kabotoro bearbeta upplevel-
serna från gatan, lära sig läsa och räkna, leka, sjunga och dansa. 
Tanken är att Kabotoro på sikt ska återförenas med sin mamma.

Ett nytt liv för Kabotoro

14 byar 

Färre återfall bland 
ungdomar

Återfallen i kriminalitet har minskat  
markant, från 55 till 13 procent, efter att 
Erikshjälpen och partnerorganisationen 
World Without Borders drivit ett projekt  
för barn i konflikt med lagen i Belarus 

(Vitryssland). I Belarus kan barn och 
unga stängas in på institutioner för allt från 

snatteri till grova våldsbrott.

Sedan början av september 2015 
fram tills i dag har jag arbetat utan uppe-
håll med att hjälpa flyktingar. Från början 
anade jag inte att mitt engagemang skulle 
dra in mig på en resa som skulle vara i ett 
och ett halvt år och framåt. När jag skriver 
denna text befinner jag mig fortfarande 
på ön Lesvos i Grekland. Här har jag pa-
trullerat kusten varje natt för att se till att 
de flyktingar som försökt korsa havet ska 
anlända säkert. Jag har fått uppleva död, 
skratt, gråt, lycka, frustration, kaos och 
kärlek. En berg-och-dalbana av känslor.

Jag har upplevt de olika förändringarna 
i flyktingkrisen och sett hur olika politiska 
beslut påverkat situationen. Mycket har 
förändrats men urspungssituationen 
är densamma. Nästa dagligen når nya 
flyktingbåtar fram till de grekiska öarna 
– men här tvingas de stanna. Gränserna 
runt Grekland är stängda så flyktingarna 
kommer hit men inte längre. Väldigt få 
lyckas ta sig vidare till resten av Europa. 

Många av de flyktingläger som finns i 
Grekland är överbefolkade tältläger där 
människor tvingas sova utomhus i tunna 
tält hela vintern. På Lesvos frös fyra män 
ihjäl i vintras. 

Kort sagt så är flyktingkrisen långt ifrån 
över och flyktingbåtarna har inte slutat 
ta sig över havet. Människor drunknar 
fortfarande regelbundet. Och det fysiska 
och psykiska lidandet bland flyktingarna 
har förvärrats, då de är fast i Grekland 
och inte får återförenas med sina nära och 
kära som i många fall redan flytt till andra 

länder i Europa. Familjer splittras och 
barn växer upp utan båda sina föräldrar. 

Det är frustrerande att arbeta under 
dessa förhållanden och det händer att 
jag bryter ihop. Men jag har verkligen 
funnit min passion. Lyckan i att få hjälpa 
människor i nöd utan att be om något i 
gengäld är den bästa känslan som finns. 
Så min dröm är att i framtiden kunna göra 
mer, hjälpa ännu fler människor och att 
kämpa för alla människors lika värde.

Det är mitt livsuppdrag och det jag 
kommer att ge min tid till. För jag har fått 
uppleva att om man verkligen brinner för 
något gott och går in för det helhjärtat 
faller så mycket annat på plats och nya 
dörrar öppnar sig. Våga följ ditt hjärta och 
dina drömmar. Ditt liv blir vad du gör det 
till. n

ERIK GERHARDSSON, VOLONTÄR

Erik Gerhardsson, som vi skrev om i förra numret av 
Ungagerad, har volontärarbetat för att hjälpa flyktingar i 
Europa i mer än 1,5 år. Både hemma i Sverige, i Ungern och 
på den grekiska ön Lesvos. Här skriver han vad som driver 
honom att hjälpa – och hur flyktingsituationen ser ut i dag. 

9,6% 
av jordens befolkning lever i extrem fattigdom, vilket kan 
jämföras med 37 procent för cirka 20 år sedan. Målet är att 
utrota den extrema fattigdomen innan år 2030. KÄLLA: SIDA

1,2 milj. 
GOTT & BLANDAT
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”Flyktingkrisen 
är langt ifran över”    

”Familjer splittras 
och barn växer 
upp utan bada 
sina föräldrar”

KRÖNIKA

barn utsätts varje år för människohandel, 
så kallad trafficking. KÄLLA: UNICEF

Barnrättsgrupp får fler  
att börja skolan
Efter utbildning om barns rättigheter har medlemmar-
na i barnrättsgruppen i Gangeisa, Kenya, själva tagit sig an 
problem som att vissa barn inte får gå i skolan och att en del 
elever skolkar. Gruppen, som stöttas av Erikshjälpen, har ock-
så utbildat medlemmar i en nystartad barnrättsgrupp i när-
heten.

– Vårt arbete har hjälpt till att förändra. Vi har fått många 
elever, som tidigare tagits ur skolan av sina föräldrar, att kom-
ma tillbaka. Nu vet alla att barn har rätt till utbildning, säger 
en av medlemmarna i gruppen. 
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Drömmen om 
 en bättre värld

En värld där alla får göra sina 
röster hörda. Där ingen blir ut-
satt för övergrepp. Där klimat-
förändringarna kan hejdas. 
Ungagerad har pratat med 
några unga personer om deras 
drömmar – och frågat hur de 
själva valt att engagera sig för 
att göra världen bättre. 

Maria Ahlin är ordförande för Freethem, en ungdomsorgani-
sation som förebygger människohandel. Så här beskriver hon 
sina drömmar. 

"I have a dream… Om ett samhälle där ingen människa pro-
stitueras, om ett samhälle där ingen människa köper en annan 
människa för sex. Om ett Sverige där sexuella övergrepp mot 
barn har upphört att existera. Om ett Sverige där potentiella 
förövare få hjälp och stöd – innan det är för sent. Om en värld 
där barn får vara barn, där ingen tvingas växa upp för tidigt. 
Om en värld där sorgen får ta lika stor plats som glädjen, om en 
värld där det är okej att inte alltid må så bra. Om en värld där vi 
finns där för varandra. Om en värld där jämlikhet, jämställdhet 
och rättvisa råder.

Genom ungdomsorganisationen Freethem, som arbetar fö-
rebyggande för att ingen människa ska se sexköp som ett al-
ternativ, ges jag möjlighet att bidra med mitt. Jag får föreläsa, 
skriva böcker, träffa unga och äldre. Samtala om de frågor jag 
brinner för. Om prostitution, pornografi, sorg, självkänsla och 
om hur vi tillsammans kan förebygga övergrepp. Jag får lära 
mig att just jag har gåvor, talanger och kvalitéer som just den 
här världen behöver för att bli lite bättre. Att tro på dig själv, det 
är att bidra! Det är att göra något. Genom att tro på dig själv, 
älska dig själv, vara snäll mot dig själv så är du en del av föränd-
ringen som i sin tur kan leda till att andra också börjar tro på sig 
själva, älskar sig själva, är snälla mot sig själva – och mot andra. 
No (wo)man is an island." 

Maria: 

”Jag drömmer om 
ett samhälle där 
ingen människa 
prostitueras”
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Sofia Nilsson, 20, jobbar som volontär på 
Alsike kloster. Här bor två nunnor som öpp-
nat sitt hem för ett 60-tal personer på flykt. 
Sofia hörde en av nunnorna, syster Karin, 
berätta om arbetet som görs och blev djupt 
berörd av deras engagemang. Efter att hon 
hört av sig och fått reda på att behovet av 
volontärer var stort bestämde hon sig för att 
åka dit och hjälpa till. 

Sofia ordnar med allt som behöver gö-
ras för att få ett så här stort hushåll att gå 
ihop – hon handlar, bakar, skjutsar folk, leker 
med barn och mycket annat. Barnen har be-

rört hennes hjärta på ett särskilt sätt. 
– Många barn mår dåligt av vad de sett 

och upplevt, att leka med dem och få se 
dem glada igen är fantastiskt, berättar Sofia 
och säger också att den här erfarenheten 
har gett henne perspektiv på livet. 

 – Att få vara här och kunna hjälpa och 
göra skillnad känns verkligen bra, berättar 
hon. Svenssonlivet är i själva verket en så-
dan otrolig lyx, det är inte det normala. 

TEXT: JOHANNES NORBERG

I Matiacoali, Burkina Faso, kämpar ung-
domarna i den lokala barnrättsgruppen för 
barnen i området ska få det bättre. En av 
medlemmarna är Diagniagou Tankoano. Han 
berättar att gruppens mål är att alla barn ska 
ha tillgång till både hälsovård och skolgång. 

– Vi vill förändra situationen för barn. En 
del barn här får till exempel inte vård i tid när 
de blir sjuka – och en del lider av undernäring. 
Den dag då vi kan konstatera att det inte dör 

några små barn, då har vi nått dit vi vill, säger 
han och fortsätter: 

– Vår vision är också att alla barn ska gå i 
skolan. Det ska inte finns ett enda barn som 
bara går och flyter runt. 

Diagniagou Tankoano berättar att gruppen 
kan se att saker och ting har förändrats se-
dan de började arbeta med att informera om 
barns rättigheter. 

– En kille som kom till våra träffar gick hem 

och berättade för sina föräldrar vad han hade 
hört. Det gjorde att två av hans syskon, som 
tidigare inte gått i skolan, fick börja. 

Diagniagou har varit medveten om frågor 
kring barns rättigheter ända sedan lågstadiet. 
I framtiden vill han göra teaterpjäser för att in-
formera om barnrättsfrågor. 

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

Sofia: 

”Att faåse flyktingbarnen 
glada är fantastiskt”

Som tonåring i Alby kände Lejla Bibezic, 

24, att hon inte hade något forum där hon 

kunde göra sin röst hörd. Då bestämde hon 

sig för att själv vara med och skapa sådana 

forum.
Det började med att hon blev blogga-

re hos tidningen Södra Sidan, där hon lyfte 

unga talanger som bor i bland annat Alby 

och Fittja, längs södra delen av Stockholms 

tunnelbanas röda linje. Sedan började hon 

skriva krönikor i andra medier, gjorde eget 

radioprogram och har jobbat bland annat 

på SVT och UR. Hon har också jobbat som 

fritidsledare i Fittja och mött många ungdo-

mar genom det arbetet.

– Jag vill att rösten från förorten ska hö-

ras överallt och att vi som bor i förorten inte 

ska vara bortglömda, säger hon.

2016 fick Lejla Bibezic Eriksstipendiet 

för sitt engagemang för unga i förorten. 

Hon har också fått andra utmärkel-

ser och är glad och tacksam över den 

uppmärksamhet hon får och därmed 

den uppmärksamhet unga i förorten 

får. Hon hoppas att unga röster från 

förorten i framtiden ska vara något 

självklart i samhällsdebatten. Tills 

det blir så fortsätter hon att kämpa 

och uppmuntra ungdomar.

– Man ska inte vara rädd att säga 

vad man tycker och känner. Man ska 

inte låta någon trampa på en utan följa 

sitt hjärta och sina drömmar. Allt är möjligt 

så länge man har viljan.

TEXT: SOFIA DENZLER

– Vi måste tänka på vad vi gör med jor-
dens resurser – och inte slänga saker som 
faktiskt går att använda. Varje gång vi ska-
par något nytt tar vi resurser i anspråk och 
ökar trycket på ekosystemet.

Det säger studenten Filip Lövström, 22, 
som sedan flera år tillbaka är djupt engage-
rad i miljö- och hållbarhetsfrågor. Just nu 
pluggar han till civilingenjör, men förrförra 
hösten tog han studieuppehåll för att job-
ba med klimatfrågor inför FN:s toppmöte i 
Paris. Han var också med under toppmötet 

i Marocko, via en organisation som heter 
PUSH Sverige.  

För att bromsa klimatförändringarna 
anser Filip att det är helt nödvändigt att 
vi människor börjar konsumera medvetet 
och med respekt – och inte slänger sådant 
som faktiskt går att använda. Själv lever 
han som han lär.

– Sedan tre år tillbaka handlar jag bara 
second hand. För mig är det ingen uppoff-
ring, det är bara något jag bestämt mig för 
att göra, säger Filip, och berättar att han 

länge varit en trogen besökare på Erikshjäl-
pen Second Hand på sin hemort.

Ett spännande projekt som Filip lagt ner 
mycket tid på den senaste tiden är att byg-
ga en elbil av återvunnet material. 

– Jag hoppas att det kommer att kän-
nas häftigt att åka runt i en bil som helt och 
hållet är tillverkad av material som annars 
skulle ha slängts, säger han. 

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON 
FOTO: TOMMY HVITFELDT

      Lejla: 

”Jag vill att rösten fran 
  förorten ska höras”

”Vi kan bromsa klimat-förändringarna”

Diagniagou: 

”Jag vill att 
alla barn ska faå

gaåi skolan”

Filip: 
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”Ibland maste du ge 
upp för att vinna”  
Linda Ekström gjorde praktik för Erikshjälpen i Indien under våren 2016. Här berättar hon om 
praktiken – och ger sina bästa tips till dig som är intresserad av att bli praktikant. 

Vad var det bästa med praktiken? 

Elin Isaksson, praktikant i Uganda 2016
Det bästa var att inspireras av alla som jobbar i projekten, av deras pas-
sion och engagemang. Alla är verkligen eldsjälar som alltid "går den extra 
milen”. Det låter lite klyschigt, men det var också helt fantastiskt att träffa 
gatubarn som rehabiliterats och som nu går i skolan och är hemma med 
sina familjer. Att få veta att stödet från Erikshjälpen har kunnat göra sådan 
skillnad i deras liv.

Alice Göransson, praktikant i Benin 2016
Det bästa med praktiken var att jobba med en lokal organisation. Människ-
orna vi jobbade med var helt fantastiska och blev ens vänner direkt. Tack 
vare dem har vi inte bara fått lära oss om hur det är att arbeta i fält, vi fick 
också en bredare inblick i landets kultur, historia och verklighet.

Sök till Erikshjälpens 
praktikantprogram

Vill du lära dig mer om internationellt utvecklings-
samarbete? Är du redo för en ny utmaning som 
innebär att du får erfarenhet av arbete inom en or-
ganisation som har fokus på barnets rättigheter? Är 
du mellan 20 och 30 år? Då ska du söka till Erikshjäl-
pens praktikantprogram.

Målet med praktikantprogrammet är att du som praktikant ska 
få fördjupad kunskap och förståelse för utvecklingssamarbete 
med fokus på barns rättigheter och de utmaningar som ett arbe-
te för långsiktig och hållbar utveckling innebär. Förhoppningen 
är också att ditt personliga engagemang för internationella frå-
gor ska stärkas.

– Erikshjälpen strävar efter att du som praktikant ska känna 
att du utvecklas och får nya kunskaper oavsett om du nyss slu-
tat gymnasiet och är ny på området eller har en universitetsexa-
men och vill få kvalificerad erfarenhet av utvecklingssamarbete, 
säger Emelie Röstedal, koordinator för praktikantprogrammet. 
Utresa sker i början av februari efter en veckas förberedelse-

kurs på Erikshjälpens kontor i Huskvar-
na. Praktikperioden i fält är mellan fyra till 
sex månader.

– Som praktikant placeras du hos nå-
gon av Erikshjälpens samarbetsorganisa-
tioner och tar del av det dagliga arbetet 
som organisationen bedriver. Arbetsupp-
gifterna varierar beroende på vilken orga-
nisation du är placerad hos. 

Alla praktikanter genomför tre infor-
mationsuppdrag som utformas tillsammans med Erikshjälpens 
kommunikationsavdelning. Efter hemkomst genomför prakti-
kanterna också informationsuppdrag i Sverige.

Praktiken finansieras till största del av Sida.

Tycker du att det låter intressant? 
Läs mer på erikshjalpen.se/praktik 
Sista ansökningsdag för utresa under 2018 är 31 augusti

Varför åkte du ut som praktikant?
– Jag har en universitetsexamen från Polkand-programmet 
med utvecklingsstudier som inriktning och kände att jag ville 
omsätta allt det jag läst om utvecklingsarbete till praktik och 
se hur det kan gå till i verkligheten. Jag hade länge haft en 
önskan att åka ut i världen för att leva i en annan kultur och 
lära mig mer om vilka utmaningar människor möter i ett låg-
inkomstland.  

Vad har du fått göra under praktikperioden?
– Massor! Det projekt jag fått glädjen att vara del av arbetar 
med att öka medvetenheten om hälsa och nutrition bland gra-
vida och ammande kvinnor och deras barn på landsbygden i 
centrala Indien. Jag har följt med projektpersonalen ut i byar-
na för att informera om hälsa, mobilisera byborna och stärka 
lokala hälsoarbetare i sina uppdrag. Vi har pratat med många 
kvinnor för att få inblick i hur projektet har påverkat deras 
vardag och berättat för barn om deras rättigheter enligt barn-
konventionen.   

Vad har varit det bästa med praktiken?
– Att spendera så pass lång tid i en annan kultur att många de-
lar av den (som först var konstiga och svåra) blir självklara och 
naturliga. Att få perspektiv på saker och vardagen hemma i 
Sverige. Att få en djupare förståelse för hur olika utmaningar 
i ett låginkomstland som Indien hänger ihop och varför det är 
så svårt att ”komma tillrätta” med vissa saker.    

Finns det något som var jobbigt?
– Det var svårt att se familjer, särskilt barn, som lever i fattig-

dom. En fattigdom som gör att barn inte får gå i skolan, att 
flickor tvingas gå flera kilometer varje dag för att hämta vat-
ten och små barn stannar i utvecklingen på grund av närings-
brist. Det var jobbigt att på riktigt inse hur lång tid det kan ta 
att förändra de här sakerna.  
  
Varför ska man åka ut som praktikant med  
Erikshjälpen?
– För att det ger nya perspektiv, fantastiska möten och viktiga 
insikter. Det får dig att växa som människa. 

Har du något tips till blivande praktikanter?
– Jag läste någonstans meningen: ibland måste du ge upp för 
att vinna. Det är mitt tips. Var öppen för allt och även när du 
inte är det – släpp det som håller dig tillbaka. Du är iväg en be-
gränsad tid så försök ta vara på allt. n

Elias Johansson, praktikant för Erikshjälpen i Kambodja 2016.

Susanna 
Jonsson och 
Linda Ekström
praktikanter 
i Indien 2016.
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Vad vore livet utan dröm-
mar? Ingenting. Världen 
hade frusit, blivit helt stil-
la. Helt tyst. Vad hade hänt 
med skrattet? Med energin? 

Med viljan att ta sig framåt?  
Erikshjälpens grundare Erik 

Nilsson ville att barns upplevelser av att vara på 
sjukhus skulle bli roligare – tack vare detta finns 
nu Erikshjälpen som stöttar utsatta runt om i 
världen. 

Malala ville att alla tjejer skulle få gå i skolan. 
Hon blev skjuten för sin dröm men fortsatte 
ändå att kämpa. Tack vare hennes dröm får fler 
tjejer nu gå i skolan – och fler tjejer vågar kämpa 
för sin rätt att få gå i skolan.  

Själv drömmer jag mycket om olika saker. 
Ibland kan jag bli så förvirrad att jag inte vet var 
jag ska ta vägen med alla mina tankar. Jag vill så 
himla mycket! 

Bara för att jag vill något är det inte säkert 
att det kommer att hända, att det kommer att 
fungera. Men om jag verkligen vill att något 
ska hända bygger jag upp en vision att sträva 
efter. Jag får en drivkraft. Jag tror verkligen att 
alla har en drivkraft. Vissa visar upp den stolt, 
stort och tydligt. Andra gömmer den långt inne. 
Några vet ännu inte vad de brinner för och 
kommer kanske inte att veta det på länge. Men 
när man hittat det, när man känner ”det här är 

rätt för mig” –  då kommer man upptäcka en ny 
kraft hos sig själv.  

Fortsätt dröm. Värm upp världen. Ge den 
rörelse. Ge den ljud. Ge den skratt. Ge den din 
energi. Använd din vilja att ta dig framåt och 
kämpa för din dröm. Kanske kommer din dröm 
rädda dig från mörkret och dra dig upp i ljuset. 
Kanske, kanske blir det din dröm som kommer 
att rädda oss alla en dag. Kanske.  n

LISA WEIBULL 

En värld utan 
drömmar 
är en värld jag 
inte vill se 

KRÖNIKA

En praktikants vardag
AnnaMaja Lindblom har praktiserat hos Erikshjälpens samarbetsorganisation Nalala i Kenya 
under våren 2017. På sitt instagramkonto delar hon massor av inspirerande foton från prakti-
ken. För fler bilder, kolla in       annamajalindblom 
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    Att mista 
sin barndom

Kriget i Syrien har pågått sedan 2011. Sedan 
dess har allt för många barn och vuxna 

dött eller skadats. Barnen som växer upp i 
flyktingläger får aldrig sin barndom tillbaka. 

Deras minnen kommer bestå av krig, flykt 
och osäkerhet.  

På Erikshjälpen kämpar vi för att barn ska 
få vara barn. Vi arbetar vi ständigt för att 

ge fler barn en trygg och säker uppväxt med 
utbildning och tillgång till hälsovård. 

FOTO: MEDAIR
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Vi är många som drömmer om en bättre och mer 
rättvis värld. Och kampen för att den drömmen 
ska bli verklighet förs på många olika nivåer. I sep-
tember 2015 antog FN:s generalförsamling en his-
torisk resolution med 17 globala mål som bland 
annat handlar om att avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikhet och orättvisor i världen och att 
lösa klimatkrisen.

Visste du att världen faktiskt blir bättre? Hunger och fattig-
dom minskar, andelen barn som får gå i skolan är högre än 
någonsin och allt fler barn överlever sin femårsdag. Sam-
tidigt finns förstås gigantiska utmaningar. Krig och kon-
flikter, klimatförändringar och fattigdom gör att väldigt 
många människor lever under mycket svåra förhållanden. 

Sedan 2015 finns en ambitiös plan, antagen av FN, för de 
förändringar som behöver göras för att vi ska kunna åstad-
komma en hållbar, rättvis och säker värld utan fattigdom 
för alla. Den kallas Agenda 2030: Globala mål för hållbar 
utveckling och omfattar 17 universella mål och 169 delmål. 
Det handlar till exempel om att avskaffa fattigdom, utrota 
hunger och bekämpa klimatförändringarna. 

– Målet med Agenda 2030 är att skapa utveckling i tre 
olika dimensioner – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
En viktig sak att veta är att agendan inte bara riktar sig till 
låginkomstländer utan gäller alla länder. Vi har mycket att 
arbeta med även här i Sverige, det är inte bara ”långt där 
borta” som saker och ting måste förändras, säger Märta Ja-

cobson, som jobbar på Erikshjälpens programavdelning. 
De 17 målen är “integrerade och odelbara”. Det betyder 

att framgång krävs inom alla områden för att det övergri-
pande målet ska uppnås. Alla länder har åtagit sig att im-
plementera Agenda 2030 genom att ta fram egna nationel-
la strategier och handlingsplaner som är anpassade efter 
landets förutsättningar.

– Varje stat har ansvar för att målen ska uppnås i det 
egna landet, men det finns också ett globalt ansvar – alla 
måste hjälpas åt. Många av målen påverkar varandra. När 
det kommer till klimatfrågan, till exempel, påverkar vår 
livsstil här människors möjlighet till försörjning i andra 

Hur kan man arbeta för hållbar utveckling? Gör biståndsorganisationerna någon 
nytta – och går det verkligen att förändra världen? På de här sidorna skriver vi 
om frågor kring bistånd och utveckling. Den här gången handlar biståndsskolan 
om Agenda 2030 – de nya globala målen för hållbar utveckling. 

LITEN BISTÅNDSSKOLA

Kampen 
för en hallbar och 
rättvis värld 

Mål som Erikshjälpen 
bidrar till: 
1: Ingen fattigdom
2: Ingen hunger
3: God hälsa och välbefinnande
4: God utbildning för alla
5: Jämställdhet
10: Minskad ojämlikhet
13: Bekämpa klimatförändringarna
16: Fredliga och inkluderande samhällen
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länder, säger Märta Jacobson. 
För att målsättningarna ska kunna uppnås i Sverige sam-

arbetar Regeringskansliet, statliga myndigheter och kom-
muner. Men den privata sektorn och det civila samhället är 
också jätteviktigt i genomförandet av Agenda 2030.  Organi-
sationer som Erikshjälpen kan göra mycket – och flera av de 
globala målen är Erikshjälpen sedan länge med och jobbar 
mot. Mål nummer 1: ”Ingen fattigdom” är till exempel cen-
tralt i Erikshjälpens arbete. Visionen är att förverkliga barns 
drömmar, och för att barns rättigheter ska kunna uppfyllas 
måste fattigdomen bekämpas. Mål nummer 3: God hälsa och 
välbefinnande och 4: God utbildning för alla är också exem-
pel på mål som ligger väl i linje med Erikshjälpens arbete. 

– Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen 
på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd, och 
till mål nummer tre och fyra bidrar vi direkt i många delar av 
vårt arbete, säger Märta Jacobson. 

Hon nämner också fler mål som Erikshjälpen arbetar mot 
på olika sätt. Dessa är nummer 2: Ingen hunger, 5: Jämställd-
het, 10: Minskad ojämlikhet, 13: Bekämpa klimatförändring-
arna och 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Eriks-
hjälpen jobbar även mot helheten och bidrar på så vis till att 
övriga mål kan bli uppfyllda. 

Men är Agenda 2030 bara fina ord på papper, eller något 
som verkligen kan göra skilllnad?

Det går förstås att diskutera, men Märta Jacobson är över-
tygad om att målen kommer att betyda mycket.

– Det här dokumentet är inte något som kostymklädda 
män suttit i ett FN-rum och tagit fram. Det är resultatet av en 
lång process där många olika aktörer varit inblandade. Alla 
länder har slutit upp och kommit fram till det här tillsam-
mans, säger hon och fortsätter:

– Jag tror att det är viktigt att sätta upp mål och delmål för 
att veta vad det är vi jobbar för. Sedan finns det såklart stora 
utmaningar, med finansiering och hur resultaten ska kunna 
mätas till exempel, men jag hoppas och tror att det här kom-
mer att bidra till en bättre värld för alla!  n

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON

FOTO: SHUTTERSTOCK, MATILDA SKÖLD

Ung, inspirerande kvinna
Varje dag inspirerar hon mig och många andra unga tjejer och killar. 
Hon inspirerar till att vara trygg i sig själv, både i kroppen, tankarna 
och personligheten. Till att stå upp för sig själv. Aldrig ta skit. Göra 
det man vill. Men framför allt: följa sina drömmar. Hon har bevisat 

att man genom att slita och 
jobba riktigt hårt kan nå sina 
drömmar. Hon hade alla odds 
emot sig, var mobbad, blev 
näthatad. Men hon trodde all-
tid på sig själv och gav aldrig 
upp. Hon vann som 14-åring en 
riktigt stor tävling på Falsterbo 
Horse Show. Kvalade sig hela 
vägen. Hon vågade drömma 
och fortsätta. Tack för att du 
vägleder mig och många an-
dra ungdomar varje dag. Nellie 
Berntsson, you´re awesome.
 
Tips! Förra året gav Nellie 
även ut en bok som heter 
”Jag är Nellie”. Läs den!  

Butikernas butik
Vet ni vad jag hittade i en av Erikshjälpens Second Hands buti-
ker? En locktång som är superbra! Jag har också hittat en jät-
tesnygg, vit tröja med spets på och en spännande deckarbok 
som jag läste slut på bara några dagar. Nej, det är inte bara 
gamla tanters hat-
tar och vaser som 
finns där (även om 
det finns mycket 
sådant också). Man 
kan hitta vad som 
helst där inne. Det 
är till och med så 
att jag tycker det är 
butikernas butik. 

En av mina 
favoritfilmer, 
kolla in!
Filmen ”Soul Surfer” är en självbi-
ografi av Bethany Hamilton. Var 
hon hör hemma? I vattnet. Sur-
fa är hennes liv – och hon vill bli 
bäst i världen. Men en dag 2003 råkar 13-åriga Bethany 
ut för en hajolycka i vattnet och blir av med en av sina ar-
mar. Hur gör hon nu? 
Denna film har inspirerat mig sjukt mycket att alltid fort-
sätta kämpa och fått mig att inse hur bra jag har det. Ge 
den en chans så tror och hoppas jag du kommer tycka om 
den lika mycket som jag. 

Lär dig flyga
Jag skulle verkligen vilja 
uppmana dig till att vara på 
din skolgång. Varför? För att 
det är så roligt att kunna saker. Vi föddes med ving-ar och nu ska vi lära oss flyga. Men tänk om vi inte vet hur man flyger. Vi vet att man ska ”åka” i luften, men hur flyger man? Ska vi sparka med benen? Ska vi snurra på kroppen? I skolan visar de oss hur man flyger. De lär oss steg för steg, långsamt. Många barn får inte lära sig hur man flyger. De måste krypa fram. Men vi får chansen, vi får skol-gång. Använd dina vingar väl och flyg!

Döm inte efter en fasad

”En fasad är en fasad. Att du sett min fasad betyder inte att 

du sett mig.”

Kom igen nu! Är vi inte lite väl snabba med att döma var-

andra? Även om en person kanske inte har det snyggas-

te instagramflödet, de snyggaste kläderna eller verkar lite 

blyg, så kanske det gömmer sig en underbar person där 

bakom. En av mina kompisar verkade hur konstig som helst 

första gången jag träffade henne, men  är den roligaste och 

mysigaste personen jag känner. Så hörrni, prata med nya 

människor och: våga!!

inspiration

Hungrig på 
pizza? 
De flesta av oss gillar att vara 
lite onyttiga ibland och många 
älskar pizza! Ta en myskväll 
med vänner eller ät själv 
framför en bra film. Glöm inte 
att välja KRAV- eller Fairtrade-
märkta ingredienser för en 
bättre planet :)

2 pizzor: 
4 dl vetemjöl
2,5 tsk bakpulver
½ tsk salt
2,5 msk olivolja
1,5 dl kallt vatten

Garnering: Vad du vill. To-
matsås, ost, nutella, sal-
lad… Ja, men så onyttigt  

LITEN BISTÅNDSSKOLA

SÅ KAN DU BIDRA TILL 
EN BÄTTRE VÄRLD
Kan du och jag vara med och se till att de globala målen blir 
uppfyllda? Svar ja! Det finns många stora och små saker vi 
kan göra för att bidra till en mer hållbar, rättvis och säker 
värld för alla. Här kommer några tips.

• Handla ekologiskt och fairtrademärkt.
• Köp kläder och prylar second hand i stället för att handla 

nytt.
• Var noga med att stänga av datorn och släcka lampor ef-

ter dig.
• Tänk på hur mycket vatten du förbrukar.
• Cykla eller åk kollektivt i stället för att ta bilen.
• Ta tåget i stället för flyget. Du kanske kan välja att tågluffa 

i Europa stället i stället för att flyga till New York eller Thai-
land? 

• Engagera dig och ge av din tid till något bra. Det kan vara 
allt från din lokala idrottsförening till ett politiskt parti el-
ler en organisation som jobbar med internationella frågor.

• Reagera när människor blir orättvist behandlade. 
• Ge beröm till folk när de har gjort något bra.
• Le mot en person du möter på gatan varje dag! En liten, 

enkel handling som kan vara mer betydelsefull än du tror.
• Skaffa dig kunskap om till exempel rättvisefrågor – varför 

inte gå en folkhögskolekurs? Dela med dig av kunskapen 
till vänner och familj.  

• Var aktiv på sociala medier och dela bra artiklar och sidor 
(men var alltid källkritisk!).

• Sparar du pengar på banken? Läs på om etiskt sparande.

”Vi har mycket  
att arbeta med  
även i Sverige

eller nyttigt du vill ha det. 
Blanda de torra ingredien-
serna och häll sedan i kallt 
vatten och olivoljan. Kavla 
ut till två pizzor ganska tunt 
och garnera. Grädda i ugnen 
i 225 grader i 10-12 minuter. 
Klart! 

Recept
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Tipsen på 
inspirationssidan 

kommer från Lisa Weibull 
från Habo. Du kan läsa 

mer om Lisa på s. 3. 
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När startades er grupp?
– I samband med att Erikshjälpen 
hade en kick-off för Ungagerad i bör-
jan av förra året. Sedan drog vi igång 
själva i mars månad. I höstas var vi 
åtta personer i vår grupp och vi träffa-
des ungefär en gång i månaden. 

Vad har ni gjort under träffarna? 
– Vi har framför allt planerat och dis-
kuterat vad vi vill göra i gruppen.  
I höstas arrangerade vi ett event i se-
cond hand-butiken i Kortedala i sam-
band med Världens Barn-dagen, då 
vi ordnade olika aktiviteter för barn, 
som ansiktsmålning och sagostund 
med sagor från olika delar av världen. 
Det blev en väldigt lyckad och rolig 
dag. 

Vad har ni för planer framöver?
– Vi har många olika tankar och idéer. 
En av idéerna är att anordna diskus-
sionskvällar med tid för föreläsning, 

mat och diskussion. Vi har också dis-
kuterat att det vore roligt att på något 
mer konkret sätt få vara med och in-
spirera ungdomar att göra skillnad. 

Varför väljer ni att engagera er i 
en lokalgrupp? 
– Vi gillar att vara en del av Erikshjäl-
pens arbete på ett aktivt, integrerande 
och innovativt sätt. Att veta att vi fak-
tiskt kan åstadkomma skillnad. Flera 
av oss har också besökt Erikshjälpens 
projekt och sett att arbetet gör skill-
nad, det ger extra driv och inspira-
tion till att vara med och engagera sig. 
Engagemanget kommer dessutom 
naturligt när man omges av alla fina 
människor i lokalgruppen. n

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON

Vill du gå med i en lokalgrupp el-
ler bara veta mer om Ungagerad? 
Läs mer på www.ungagerad.nu

Förra året startades flera lokalgrupper inom Ungagerad – Erikshjälpens 
nya nätverk för unga. Tanken med lokalgrupperna, som just nu finns i 
Göteborg, Stockholm och Jönköping, är att de på olika, kreativa sätt ska 
lyfta frågor kring barns rättigheter på sina respektive orter. Vi har pratat 
med Frida Gustafsson, ledare för Erikshjälpens lokalgrupp i Göteborg. 

SISTA ORDET

När den fruktansvärda terrorattacken sker i Stock-
holm sprider sig hashtaggen och budskapet #PrayFor-
Stockholm. 

Samtidigt som vi fortfarande ber för Stockholm nås vi 
av nyheterna om bomberna som smäller i Egypten. Bom-
ber som smäller inne i kyrkor! Nu sprider sig orden #Pray-
ForEgypt.

Under påskhelgen kollar jag på nyheterna på TV. Jag 
ser konflikter, fattigdom, undernäring och kolera. Flera 
miljoner människor hotas av svält i östra Afrika – och de 
allra minsta barnen är som vanligt särskilt utsatta. En för-
älder lyfter upp sitt undernärda barn till läkaren och det 
är då mitt hjärta brister. Här i soffan sover min dotter i 

min famn. Tänk om det var jag som lyfte mitt undernär-
da barn till en läkare, tänk om det var min dotters revben 
som syntes så tydligt. 

Det finns mycket att be för i världen idag. Låt oss göra 
det. Be. Bulta och slå på dörren till Gud och alla skydds-
änglarna. Samtidigt. När det gäller östra Afrika är det inte 
för sent att hjälpa. Tack vare alla er som ger, alla månads-
givare och alla kunder i second hand-butikerna, tack vare 
er kan vi rädda kvinnor, män och framförallt barn från att 
dö av svält. Tillsammans kan vi vara bönesvaret på de be-
hov som finns i världen. n

VICTOR EGERBO

DET HÄR ÄR UNGAGERAD
Syftet med Ungagerad är att lyf-
ta barns rättigheter genom opini-
on, utbildning och information. Det 
övergripande målet är att bidra till 
Erikshjälpens vision om en värld 
där barns drömmar får liv. Unga-
gerad består i dag av 
tidningen du håller 
i handen och lo-
kalgrupper ut-
spridda över 
landet. Lokal-
grupperna blir 
som en verk-
stad. Vi planerar 
kafékvällar, före-
läsningar, diskussions- 
och samtalskvällar, konserter, flash-
mobs med mera. Just nu finns våra 
lokalgrupper i Göteborg, Stockholm 
och Jönköping. Kolla in vår hemsida 
för kontaktuppgifter och mer infor-
mation. www.ungagerad.se

Nya lokalgrupper inom Ungagerad

”Vi vet att vi  kan göra skillnad”
Lat oss be för   
   världen
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There’s a hero in 
everyone

Ge unga förutsättningar att nå sina 
drömmar, på ungfadder.se


