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En förändrad värld där barns drömmar får liv | NR 3 2017

De gömda barnens revansch
Elaine bröt tystnaden om barndomens övergrepp

Christinas tankar om testamenten

Återbruk det lyser om!sid 30

Att bryta utanförskapet
TEMA: BYGGA BROAR

DANIEL GRAHN OM TRON PÅ DET BRUSTNA  |  MAGNUS HÖRDEGÅRD UTMANAR TRYGGHETEN
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Innehåll 3.2017
RAKT PÅ SAK: Mattias Ingeson om risken
att stigmatisera de redan utsatta.

BELARUS: Historia skrivs när de gömda 
barnen intar scenen. 
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En femma i muggen eller en värmande jacka – det kan ge hjälp för stunden 
till utsatta EU-medborgare. Men hur kan vi förändra deras situation på lång 
sikt? Erikshjälpens nya projekt Draknästet har fokus på att skapa arbetstill-
fällen för romer i Rumänien, men lika mycket på att arbeta socialt för att 
stärka den enskilda människan så att hen själv ges verktygen att förändra sin 
situation. Läs mer på temasidorna 6-13. 
    

TEMA: BYGGA BROAR

Inspiration

”Romers utsatthet tydlig”
Patricia Franzén, du har nyligen besökt 
Rumänien för att skildra Erikshjälpens 
arbete bland romer. Vilka är dina 
starkaste intryck från resan?
– Jag har själv små barn så självklart är det 
starkt att möta barn som växer upp under 
helt andra förhållanden än de vi har här.
– All kärlek, både från de som arbetar i 
Erikshjälpens partnerorganisationer och från 
de romer vi arbetar bland, berör också. Att 
arbetet som utförs bygger på en så tydlig 
ömsesidig kärlek och respekt.

Vilka ser du som de största  
utmaningarna i det här arbetet? 
– Att det inte finns några snabba lösningar. 
Här i Sverige har vi under senare år fått upp 
ögonen för romernas utsatthet. Det är bra. 
Samtidigt vill vi gärna tänka att bara vi skän-

ker lite pengar så löser sig allt. Men proble-
matiken är mycket djupare än så. Fattigdo-
men och utsattheten handlar om mycket 
mer än bara pengar. Det engagemang och 
tålamod som behövs från vår sida måste 
därmed också vara så mycket större. 

Blev besöket vad du hade tänkt dig? 
– På många sätt ”ja”. Jag har besökt landet 
tidigare, då som journalist för en dagstid-
ning. Det hade jag nytta av nu, jag var förbe-
redd. Samtidigt är varje situation och varje 
möte unikt. Att se människors lidande och 
misär på nära håll berör på djupet. Samtidigt 
ger samtalen med barnen hopp om att situa-
tioner går att förändra. De bär drömmar på 
samma sätt som våra barn här hemma. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON

FOTO: OSKAR SWERLANDER

NYFIKEN PÅ: Elaine Eksvärd som 
kämpar för sexuellt utsatta barn.

KRÖNIKA: Magnus Hördegård om att 
utmana den egna tryggheten.

KRYSSA OCH VINN: Du kan vinna Elaine 
Eksvärds bok Medan han lever.

Låt inte din gamla 
kanna bli stående 
oanvänd – häng upp 
den istället! Lysande! 
Sidan 30. 

REPORTERN HAR ORDET
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Citera oss gärna, men glöm 
inte att ange källan

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

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

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

I söndagsskolan sjöng vi en liten visa med texten: 
”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig 
här och nu, att du är älskad för din egen skull, för 
ingen annan är som du.” 

Försöker nynna sången när jag bläddrar i tid-
ningen och möter barns och föräldrars ögon. Det 
är inte enkelt att hålla tonen genom artikeln om 
romerna som diskrimineras och trakasseras i Ru-
mänien. Än mindre när vi läser om barnen i Be-
larus (Vitryssland) som göms undan för att de har 
funktionsnedsättningar. Eller om svenska Elaine 
som utsattes för sexuella övergrepp av sin egen far. 
Hur hemskt det än låter så finns det barn som i ti-
dig ålder får lära sig att de inte är värda någonting.  

Du håller i en tidning med tre tydliga teman: 
Utsatthet. Hopp. Förändring. Flera artiklar visar 
på livets orättvisor i allmänhet, på barns sårbarhet 
i synnerhet. Vi människor är bräckliga farkoster 
på väg genom tid och rum. Livet kränger fram 
och tillbaka. En del av oss hamnar i elände, törnar 
emot tillvarons vassa hörn, skadas och går sönder. 
Ungefär som de spruckna brädorna vår medar-
betare Andreas Samuelsson berättar om på sidan 
8. Trädbitar som hamnar underst i en vedhög, i 
väntan på att brännas och i bästa fall ge lite värme. 

Men Andreas berättar - poetiskt och vackert – 
hur han ser något annat än skräp. Ett unikt rå-
ämne som med omsorg och fingerfärdighet blir till 
ett konstverk. En fantastisk skärbräda, en prydnad 
för det vackraste kök, ett redskap för den händi-
gaste kock. 

Erikshjälpen bär detta signum av utsatthet, hopp 
och förändring i hela sitt DNA. Dels i den kristna 
värdegrunden. Alla är lika mycket värda, älskade 
av Gud, med rätt till trygghet, hälsa och utveck-
ling. Dels från Erik Nilsson, som trotsade sin svåra 
blödarsjuka och blev barnens vän och grundare av 
en världsvid kärleksverksamhet, som han själv ville 
beskriva Erikshjälpen. Ur sin brustenhet gav han 
hopp till andra. 

När vi för några veckor sedan samlade vår 
personal fanns Eriks fru, Ulla Nilsson, med oss. 
Hon är nu 85 år. Klok, humoristisk och djupt 
engagerad. Vi har Ulla att tacka för så mycket. 

Hon delade Eriks vision, tron och hoppet. Men 
Ulla bar också hans plågor och oron för sin familj 
och framtiden, och hon bar sorgen efter hans död 
1966.   

Vi fick lyssna till Ulla och den tidigare direktorn 
Roland Nelsson och vi kände som medarbetare 
en andäktig atmosfär. Ulla har i alla år publicerat 
sina dikter i Vetlanda-posten. Vi frågade och fick 
möjlighet att dela denna dikt med våra läsare, gi-
vare och vänner. En kärleksdikt om det sjuka, om 
drömmar och längtan, om bön och bönesvar. 

LÅNGT PERSPEKTIV
När på sin bädd han låg,
från födseln märkt av sjukdom,
fanns drömmar i hans håg.
Han kunde bara längta
att bönhörd bli av Gud.
Länge fick han vänta,
men hon som Gud gjort villig
gav honom sitt hjärta
och blev hans bönesvar.

Precis som i Andreas vedhög döljer sig de vack-
raste konstverken bakom skador och skavanker. 
Väldigt ofta är de barn! I det lilla finns det stora. I 
svagheten finns kraft och styrka, i det trasiga finns 
längtan och möjlighet till helande. Erikshjälpen vill 
vara en röst för dessa små konstverk, de som ännu 
inte vet hur värdefulla de är, hur viktiga de är, och 
hur mycket de är älskade.

Som gåvogivare vet jag att du delar vårt uppdrag 
och vår vision. För det är vi innerligt tacksamma. 
Låt oss fortsätta att söka det brustna, men se det 
vackra i varje människa. Låt oss fortsätta ge hopp 
och hjälp. Och låt oss aldrig förlora tron 
på en förändrad värld där barns  
drömmar får liv.

LEDARE

Missa inte
Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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        Ur sin 
brustenhet gav han 
hopp till andra 

På nya hemsidan 
www.erikshjalpen.se 
hittar du datum för årets 
julkonserter.
Och vill du vara 
ute i god tid 
finns också fina 
julklappar som 
gör nytta för 
fler.
Ett smakprov 
hittar du på 
sidan 19 i denna tidning.
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Susan Salomon är änka. Hon har åtta barn och flera barnbarn. 
Hon bor utanför Emali i södra Kenya. 

När torkan fick hennes djur att dö av svält bestämde hon 
sig, som en av områdets första massaj, för att gå från boskaps-
uppfödning till odling. Via Erikshjälpens samarbetsorganisation 
Nalala tog hon ett lån, införskaffade fröer, insektsmedel och 
gödsel. Redan efter den första skörden kunde Susan betala 
tillbaka lånet och ändå ha pengar över till skolavgifter och mat 
i några månader. 

Två gånger om året plöjs fälten och nya frön sås. Vatten-
melon och tomat är Susans favoritgrödor – de växer snabbt. 
 

FOTO: ANNAMAJA LINDBLOM
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I KORTHET

Fem gånger fler barn var på flykt under 2016 jämfört 
med år 2010. Många av barnen utsätts för våld och 
våldtäkter på flyktvägen. Det visar en rapport från FN:s 
barnfond Unicef. Under 2015 och 2016 registrerades 
drygt 300 000 barn som ensamkommande flyktingar 
i 80 länder. Motsvarande siffra för 2010 och 2011 var 
66 000 barn. Till Europa har antalet vuxna flyktingar 
minskat mellan åren 2015 och 2016. Detta medan 
antalet flyktingbarn ligger kvar på samma höga nivå 
på drygt 400 000 barn. Särskilt utsatta är flickorna där 
många riskerar könsstympning eller barnäktenskap i sina 
hemländer men där flykten i vissa fall uppges vara ännu 
farligare. Källa: Unicef

FARLIG SEDVÄNJA 
FÖRBJUDS

IFRÅGASÄTTANDE OM BARNHEM

Fler barn på flykt 

Personer som gått i pension och som engagerar 
sig i ideellt arbete löper minskad risk att drabbas av 
demens. Detta enligt en internationell studie som 
följt 1001 svenskar sedan de pensionerades under år 
2010. De som regelbundet deltog i olika former av 
frivilligarbete uppvisade färre besvär som koncentra-
tionssvårigheter och glömska jämfört med de som 
bara sporadiskt deltog eller som inte deltog alls. Den 
aktiva gruppen hade även klart färre fall av demens än 
de passiva grupperna.
– Detta är viktiga rön, säger docent Linda Magnusson 
Hanson vid Stressforskningsinstitutet.
– Att kunna fördröja demens med flera år ökar livs-
kvaliteten för pensionärer och kan kraftigt reducera 
kostnaderna för äldrevården. Källa: Stockholm Stress Center

I Nepal lever många familjer än i dag 
enligt den gamla sedvänjan chhaupadi 
som innebär att kvinnor tvingas långt 
bort från sina byar en vecka varje 
månad då de har mens. Flera flickor 
har dött bara i år efter det att de inte 
kunnat tillkalla hjälp då de blivit sjuka 
eller blivit angripna av djur. Nu ska denna 

sedvänja kriminaliseras och den som 
tvingar iväg en flicka ska riskera böter.

Källa: DN.se

Dags för film nu när höstmörkret sänker sig? En mycket 
sevärd rulle är Lion från 2016. Filmen handlar om en kille 
från Khandwa i Indien – där Erikshjälpen för övrigt har 
arbete – som är uppvuxen på barnhem och som med 
tiden börjar söka sina rötter och sitt förflutna. Här spelar 
Nicole Kidman en av huvudrollerna. Finns bland annat att 
nå via sfanytime.com

Frivilligarbete bra
mot demens 

"För 150 år sedan drabba-
des delar av Sverige av svår 
hungersnöd. Orsakerna var 
både väderrelaterade och 
politiska." Tidskriften Populär historia belyser i höst det faktum att Sverige, för 

inte så länge sedan, plågades av fattigdom och svält. 
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Så mycket skänker elföretaget Bixia till 
Erikshjälpens arbete för varje nytt elavtal 
som tecknas med personer som väljer just 
denna möjlighet att vara med och bidra. 
Läs mer på bixia.se/erikshjalpen. 

500 
kronor

Personerna på bilden har inget med den aktuella studien att göra. 

Visste du att 4 av 5 
barnhemsbarn inte är föräldralösa?
Barnhemskollen är ett samarbete mellan Erikshjälpen, 
Childhood och NMT - nationellt metodstöd mot prosti-
tution och människohandel. Läs mer på barnhemskol-
len.se samt på sidan 27 i denna tidning.

BARNHEMS
KOLLEN.se
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Att bryta utanförskapet

Tibi Orgovan, här med dottern 
Tabita och sonen Claudiu, 
har via Erikshjälpens projekt 
Draknästet fått sitt första fasta 
jobb och behöver inte längre 
söka sig utomlands för att hitta 
försörjning. "Vi är så glada över 
att vi nu kan vara tillsammans 
varje dag. Jag har nog för att 
kunna vara lycklig med min 
familj", säger Tibi. 



77

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: PREDA VISAN

Att bryta utanförskapet

Hur investerar man i en människa, på djupet?  
Hur hittar man redskapen för att verkligen bryta 
hennes utanförskap, nycklarna som låser upp dörrar 
till ett samhälle där hon blir respekterad och älskad 
– men också själv respekterar och älskar?
Erikshjälpens projekt Draknästet handlar om att ge 
romer i Rumänien arbete – men kanske ännu mer 
om just detta. 

TEMA: BYGGA BROAR
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DRAKNÄSTET – 
företagande och försörjning 
för romer i utsatthet

Erikshjälpens projekt Draknästet  
är ett projekt finansierat av  
Svenska PostkodLotteriet till en 
summa av 6,7 miljoner kronor. 
Projekttiden sträcker sig från  
2016 till 2018.
Draknästet fokuserar tydligt på 
entreprenörskap och möjlig-
heten att skapa konkreta arbets-
tillfällen och genomförs av tre av 
Erikshjälpens samarbetspartners :
1) Kenosis, Timisoara
2) FCE, Marghita
3) Networks, Arad

Vid sidan av projektet bedriver 
Erikshjälpen en bredd av insatser 
i Rumänien för att ge romska 
barn tillgång till skolgång, se till 
att romerna har personnummer 
och får del av befintliga samhälls-
tjänster. Erikshjälpen arbetar också 
för att påverka myndigheter och 
beslutsfattare att säkerställa barns 
och vuxnas rättigheter.

en här skulle slängas bort, men 
ser du mönstret i den? Det är 
verkligen superfint!

Solen gassar från en klarblå 
himmel, värmen är intensiv och 

svettdrypande. Ändå: gårdagens regn- och åsk-
oväder har fått temperaturen att flytta sig till rätt 
sida om det olidliga 40-strecket. 

Det är sensommar i Rumänien och i en liten 
verkstadslokal i byn Cerneteaz utanför storstaden 
Timisoara visar Andreas Samuelsson passionerat 
runt bland brädorna. Ett mjukt, svepande ljud när 
han omsorgsfullt stryker över dem med handen. 
I bilen dagen därpå ska han säga: ”Det här är inte 
en berättelse om hur vi ska få romer att bli som 
rumäner. Det här är en berättelse om integration 
av romer i Rumänien, om hur vi – utan att för-
störa det som är de – försöker vinna över ondska, 
rasism och diskriminering med hjälp av skönhet.” 

Nu, i verkstaden, säger han:
– Tänk dig en träbit som den här. Sprucken 

och skev har den hamnat längst ner i en hög. 
Vi valde att gå hit, till den här högen, och när vi 
lärde känna de här bitarna förstod vi att tanken 
för dem inte alls var att bli brasved utan ett vack-
ert bord. Så tillsammans putsar vi, slipar, lagar 
sprickor och oljar in. 

Rent konkret pratar Andreas Samuelsson om 
brädorna, materialet som är grunden i tillverk-
ningen av produkter i det nystartade företaget 
Kenosis, som till hälften finansieras av Erikshjäl-
pen och är ett av tre ben i projektet Draknästet 
– ett projekt med tydligt fokus på att skapa ar-
betstillfällen för romer i Rumänien.

Men kanske ännu mer än konkreta, är orden 
symboliska. För lika mycket, förmodligen mer, 
är det människorna han pratar om. Människorna 
i de romska bosättningarna som samhället inte 
anser rymmer någon potential. Människorna vars 
sår och lidande är ett resultat av historisk förföl-
jelse och utanförskap. 

– Avståndet är stort och såren i de här områ-
dena är djupa. Det är som en stor skuld som vi i 
Europa har till romerna och det är dags för oss 

alla att betala tillbaka, säger han.
Kanske är det just det som vi i Sverige kän-

ner när vi stressade lägger en femma i muggen 
som EU-medborgaren håller i sina händer. När 
vi öppnar dörrar till vinterhärbärgen och packar 
kassar med kläder.

– Jag skulle vilja utmana det västerländska 
tänkandet. Vi tror gärna att ett gott hjärta är nog 
och ett gott hjärta är jättebra men det måste 
kompletteras med en förståelse av situationen 
och av den människan vi vill hjälpa. 

Andreas Samuelsson slår ut med händerna, i 
en gest som signalerar att han vet att det han nu 
ska säga kan provocera.

– Visa mig var allt det arbetet bland romerna 
på riktigt förändrat en situation. Inte bara ”nu har 
de fått ett hus, det hade de inte innan” – det har 
inte förändrat dem som människor. Istället för 
att ge till människors fattigdom behöver vi ge till 
deras rikedom. Vi behöver investera i dem, på 
djupet.

Åtta månader har Andreas Samuelsson till-
sammans med Carmen Stantiu, rumänska och 
ansvarig för det sociala arbetet i bosättningen i 
Cerneteaz, ägnat åt att göra just detta. Bygga re-
lationer och skapa förtroende bland människorna 
de är satta att arbeta med. Åtta månader utan att 
ge någonting mer än sin tid och sitt engagemang.

– Vi har inte köpt deras förtroende. Vi hjälper 
dem, stöttar dem och står vid deras sida, men 
det är de själva som måste åstadkomma föränd-
ringen, säger Carmen Stantiu.

En promenad genom bosättningen och det blir 
uppenbart att förtroendet finns där. Ur hus efter 
hus kommer kvinnor, män, barn ut för en prat-
stund, de små sugs till Carmen likt magneter – 
”De älskar mig för att jag älskar dem”. Hon säger 
det självklart, lika självklart som hon berättar att 
hon hittills cyklat hela vägen ut till bosättningen, 
dag ut och dag in, i stekande sol och i hällande 
regn, men att hon under hösten ska flytta in i en 
husvagn som ställts upp i direkt anslutning till 
bosättningen. Inte för att slippa cyklingen – utan 
för att verkligen vara människorna nära.

– På morgnarna ska jag gå runt och samla upp 
barnen och ta dem till skolan, så att det inte finns 
några ursäkter till varför de inte kommer dit.

Av bosättningens cirka 60 barn är det i dag ett 
femtontal som går i skolan. Carmen och Sofia 
Costa, nyanställd inom Kenosis för att från och 
med i höst ansvara för läxhjälpsprojekt efter 
skoltid, jobbar hårt för att skapa en förståelse hos  
föräldrarna för vikten av att barnen får tillgång till 
utbildning.  

– Det är svårare att förändra en vuxen män-
niska, barnen är mer öppna. Mitt hopp är verkli-
gen att det här ska förändra deras liv. Att det ska 

       Mitt hopp är 
verkligen att det 
här ska förändra 
deras liv



"Det här med trä är min grej. Jag gillar känslan 
av att jag kan skapa något", säger Saul, 15, 
som fått anställning via Erikshjälpens projekt 
Draknästet och nu arbetar tillsammans med 
Andreas Samuelsson i företaget Kenosis. 
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vidga deras möjligheter att kunna göra det 
de vill, att de ska bli trygga i sig själva och 
respekterade i samhället, säger Sofia. 

Drygt 20 mil norr om Timisoara ligger 
den betydligt mindre staden Marghita. 
Det är eftermiddag när Tibi Orgovan, 35, 
kommer gående längs den upptrampade 
lervägen i den bosättning som ger hem åt 
ett 40-tal romska familjer. Mot honom rusar 
treårige Claudiu; Tibi hinner precis sätta sig 
på huk innan familjens minsting kastar sig 
om halsen på honom. 

Tibi, gift och fembarnsfar, kommer från 
jobbet i den second hand-butik som Eriks-
hjälpen är på väg att öppna genom samar-
betsorganisationen FCE, som ytterligare 
en del i Draknästet. Han har sorterat skor, 
packat upp porslin på hyllor och ställt i ord-

ning soffgrupper och matbord – 
skänkta varor som skickats med 
lastbil från Sverige.

Det här är hans första fasta 
jobb, tidigare har han utfört 
dagsjobb men också rest utom-
lands för att hitta försörjning till 
familjen. Ofta till Tjeckien och ofta i långa 
perioder. 

– Vi är så glada över att vi nu kan vara 
tillsammans varje dag. Jag har nog för att 
kunna vara lycklig med min familj, vi njuter 
av det lilla, säger Tibi.

Med anställningen i second hand-butiken 
får han inte bara en trygg inkomst utan hela 
familjen får också tillgång till det rumänska 
sjukförsäkringssystemet. Dessutom minskar 
ansvarsbördan för familjens äldsta dotter 
Margit som fått ta rollen som extraförälder i 
hans frånvaro.

Margit (lilla bilden), som fyllt 16 år, har 
gått ut grundskolan och ska börja gym-
nasiet. Det är ovanligt, för romska barn i 
allmänhet och för barn från bosättningen i 
Marghita i synnerhet. Här går bara 12 pro-
cent av barnen i skolan och de allra flesta 
slutar runt fjärde klass.

– Jag älskar att studera och skolan är 
väldigt viktig för mig. En dag kommer den 
att hjälpa mig att få ett jobb, säger Margit. 

Själv tvingades Tibi sluta skolan som 
tioåring för att i stället ta hand om familjen 
när hans mamma gick bort. Nu, som en del 

av anställningskontraktet, läser han 
in de skolår han missat på en 

”andra chansen”-utbildning för 
vuxna. Drömmen är att kunna ta 
körkort. Utanför huset, där Tibi 

planterat fruktträd för att familjen ska 
kunna ha att äta av, har han lämnat en 

öppning på fem meter – så att en bil kan få 
plats. Han har också börjat bygga ut huset 
för att få ett tredje rum, där Margit och lil-
lasyster Tabita ska bo. 

– När mina barn ser mig arbeta och 
svettas för deras skull hoppas jag att de ska 
följa mitt exempel. Först av allt att de ska 
fullfölja sin skolgång. Ingen vet hur framti-
den ser ut, men utbildning är viktigt för att 
de ska kunna bryta sig loss ur fattigdomen, 
säger Tibi. 

Det är, till synes små men samtidigt av-
görande, initiativ och insikter som de här 
som ses som värdefulla när Ari Robotin, 
anställd av FCE som socialt ansvarig för 
bosättningen i Marghita, utvärderar sitt 
arbete bland dess invånare. Initiativ och 
insikter som vittnar om en framtidstro och 
en vilja att själv aktivt förändra sin situation. 
Det var tack vare det som Ari erbjöd just 
Tibi och tvåbarnsmamman Silvia Lazar, 27, 
de två tjänsterna i second hand-butiken, där 
de arbetar tillsammans med två av FCE:s 
anställda.  

– När jag fick min första lön kände jag 

        När mina barn 
ser mig arbeta och 

svettas för deras 
skull hoppas jag att 

de ska följa mitt 
exempel

Så kan du hjälpa

En julklapp till någon annan eller bara en 
present till dig själv? Ett köp av en skärbräda 
från Kenosis förgyller inte bara ditt eller din 
väns hem – det bidrar också till att skapa 
arbetstillfällen för och integration av romer i 
Rumänien.

Produkterna tillverkas för hand i en verk-
stadslokal utanför Timisoara i västra Rumä-
nien. Förutom skärbrädor produceras också 
bland annat serveringsfat och matbord samt 
fällstolar och förkläden i skinn. 

Skärbrädorna hittar du på vår hemsida  
erikshjalpen.se/webshop
För mer info, kolla gärna in instagramkontot 
@kenosis_design

SNYGG DESIGN GER 
STÖD TILL ANDRA

”Framtiden 
måste innebära 
en starkare 
välfärd för alla 
i hemländerna. 
Åsa Regnér, barn-, äldre- och 
jämställdhetsminister 

Preda Visan, 23, är fotografen bakom bilderna i 
det här reportaget. Preda har romskt ursprung och 
är uppvuxen på barnhem. Genom Erikshjälpens 
samarbetspartner Networks, som också ingår i 
projektet Draknästet, har han fått möjlighet att ut-
bilda sig inom foto och också fått ekonomiskt stöd 
för att starta sin egen verksamhet. Han driver nu 
Foto Studio Siria, inom vilken han anlitas för bland 
annat bröllop och familjefotograferingar.
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mig upprymd. Jag gjorde en lista i huvu-
det över allting som jag behövde fixa till 
huset, säger Silvia när vi träffar henne i 
hemmet. 

Det är litet men ordnat. Silvia är noga 
med det, liksom med att barnen ska vara 
hela och rena. När hon påpekar att det 
är smutsigt och skräpigt i bosättningen 
händer det att hon möts av förakt från 
de andra. 

Men nu sitter hon här, uppkrupen i 
soffan med dottern Dahlia, 9, och sonen 
David, 7, på varsin sida om sig i soffan. 
Dahlia lutar huvudet mot hennes axel 
medan Silvia berättar om hur både hon 
och hennes man i perioder rest utom-
lands för att få pengar till försörjning. 

– Dahlia var bara en bebis när vi 
åkte till Tjeckien. Vi var borta i sju, åtta 
månader. Det var väldigt svårt, hon var 
ju min förstfödda. Jag grät mycket och 
hamnade i en depression. 

Nu, som anställd, vill Silvia stanna i 
hembyn. Skicka sina barn till skolan var-
je dag och investera i huset allt eftersom 
ekonomin tillåter. Själv har hon, precis 
som Tibi, påbörjat en vuxenutbildning. 
Ett riktigt stort steg eftersom hon aldrig 
tidigare gått i skolan och varken kan läsa 
eller skriva. Ari finns vid hennes sida, 
uppmuntrar och stöttar och vägleder. 

– Jag ser en envishet i Silvia, säger Ari, 

Second hand-butiken i Marghita ska öppna under hösten. Silvia Lazar, 27, (till 
höger) är en av två romer som anställts för att sköta den tillsammans med två 
anställda från Erikshjälpens samarbetspartner FCE, här på bilden Carmen Bistran. 

TEMA: BYGGA BROAR

Erikshjälpens Andreas Samuelsson åkte till 
Rumänien som 19-åring. Han skulle stanna 
en vecka. Tolv år senare är han fortfarande 
kvar och kanske är det bland romerna han 
nu känner sig allra mest som hemma.

– Jag är en orolig själ som alltid kämpat för 
att passa in. Jag tror att det är därför som det 
blivit så starkt för mig att möta de här män-
niskorna, eftersom de inte heller har en plats 
där de känner sig hemma. Och kanske är 
det också därför jag kunnat känna mig som 
hemma hos dem. Det är en sak som romerna 
är grymma på – de accepterar dig för den du 
är och inte för hur bra du är. 

Vad är tuffast i ditt arbete?
– Att dela de här människornas smärta, den 
är stor. Kylan, kampen och frustrationen när 
det inte går ihop sig. När du går in i deras 
lidande växer också stressen i dig. Men jag 
tar hellre smärtan från såren i ett blödande 
hjärta, än lever med ett hjärta som stelnat.

Du var med och startade Deces verksam-
het inom Erikshjälpens samarbetspartner 
Networks, och nu är du med och bygger 
upp Kenosis. Varför?
– Jag är en entreprenör som är väldigt bra 
på att starta saker, men inte lika bra på att få 
det till ett klockverk som tickar på... Men jag 
älskar det här med företag och jag har också 
sett att det faktiskt är det som gett någonting 
på lång sikt. 

Du har gift dig med en rumänska och ni har 
fått en son – känner du dig hemma nu? 
– Jag känner mig hemma tack vare min fa-
milj, men samtidigt letar jag fortfarande efter 
min identitet. Jag är inte längre svensk men 
inte heller rumän och så har jag bott bland 
romer. Den mixen gör att jag på ett sätt 
känner mig hemma överallt men samtidigt 
ingenstans. Men här får jag vara den jag fullt 
ut är. Jag är helt utslagen när jag kommer 
hem på kvällen men jag är så lycklig, för jag 
lever där jag är skapad att vara. 

"JAG KÄNNER MIG HEMMA BLAND ROMERNA"
Andreas Samuelsson tillsammans med sin fru 
Beck och deras son Noah. Foto: PRIVAT
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en envishet som gör att hon fullföljer det 
hon påbörjar. Det gillar jag. 

Hemma i Sverige, på Erikshjälpens hu-
vudkontor i Huskvarna, förklarar Roland 
Nissfolk, projektledare för Draknästet, tan-
ken med att arbeta med socialt ansvariga, så 
kallade ”community leaders” såsom Ari är 
för bosättningen i Marghita och Carmen för 
den i Timisoara. 

– Vi tror att de kommer att ha en avgö-
rande roll i förändringsarbetet. Vi ser att 
det viktiga är att bygga relationer, att det är 
det som verkligen kan förändra. Arbete och 
inkomst är viktiga komponenter, men det 
krävs också mer omfattande sociala insat-
ser för att stärka familjerna så att de själva 
äger makten till förändring, säger han och 
beskriver också second hand-butiken inte 
bara som en växtplats där tanken är att de 
anställda efterhand ska kunna slussas vidare 
ut i andra jobb, utan också som en platt-
form för integration. En plats där romer och 
rumäner kan mötas och vinna varandras 
respekt. 

Det viktiga 
är att bygga  
relationer

Den lilla kyrkan bakom Sofia Costa och Carmen Stantiu är ofta sam-
lingslokal när de anordnar aktiviteter för barnen. Den tomma ytan 
utanför stängslet kommer i höst att bli Carmens hem. Då flyttar hon ut 
i en husvagn där – för att ha nära till människorna i bosättningen. 

Generositet kan aldrig vara något fult – 
men fel? Med den frågeställningen bjöd 
Erikshjälpen tillsammans med Sveriges 
Stadsmissioner in till ett seminarium om 
tiggeri i Sverige, under årets upplaga av 
Almedalsveckan. 

Frågorna som berördes handlade bland an-
nat om argument för och emot ett tiggeriför-
bud, människosyn och om hur man på bästa 
sätt skapar en långsiktigt hållbar utveckling 
för romer och andra utsatta EU-medborgare.

Martin Valfridsson, före detta nationell 
samordnare för utsatta EU-medborgare, 
klargjorde under seminariet om varför han 
numer förespråkar ett förbud mot tiggeri (läs 
mer om det på sidan 14) medan Ulf Bjereld, 
debattör och statsvetare, menade att ett 
sådant förbud inte skulle fungera utan bara 
flytta problemet vidare till andra länder. 

Kristina Göranzon från Uppsala Stads-
mission talade sig varm för de möjligheter 
som faktiskt finns att hjälpa människor här i 

Sverige men konstaterade samtidigt 
att språk och krånglig byråkrati gör 
det svårt för EU-migranter att navigera 
i det svenska systemet.                                                                                                                                

Seminariet hölls i Vårdklockans kyr-
ka i Visby som var i stort sett fullsatt. 
Syftet med seminariet var, förutom att 
diskutera de aktuella frågorna, att se 
till att tiggerifrågorna finns kvar på den 
offentliga agendan. 

– Erikshjälpen har stor erfarenhet 
av arbete i de tiggande EU-med-
borgarnas hemländer, framför allt 
Rumänien, och Sveriges Stadsmissio-
ner har ett omfattande arbete för att 
hjälpa människor som kommer hit till 
Sverige. Båda dessa perspektiv är lika 
viktiga och vi är glada för ett gott samarbete, 
säger Mattias Ingeson, Erikshjälpens biträ-
dande generalsekreterare.

I början av hösten lade Moderaterna förslag om 

totalförbud av tiggeri i hela Sverige.

ERIKSHJÄLPEN LYFTE TIGGERIFRÅGAN I ALMEDALEN 

Martin Valfridsson, tidigare nationell samord-
nare för utsatta EU-medborgare, diskuterade 
tiggerifrågan med bland andra Sofia Camnerin, 
biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan, och 
Ulf Bjereld, debattör och statsvetare.  

FOTO: SOFIE ERIKSSON



13

--

Nytt region-
kontor i Cluj

Nätverk för utsatta 
EU-medborgare

I höst öppnar Erikshjälpen ett regi-
onkontor i Cluj i norra Rumänien, 
för att följa upp verksamheten i de 
tre programländerna i östra Europa; 
Rumänien, Moldavien och Belarus 
(Vitryssland). Syftet är att komma 
närmare lokala samarbetspartners och 
därmed kunna vara ett bättre stöd i 
utvecklingen av insatserna. 

Erikshjälpen har sedan tidigare region-
kontor i Mali, Uganda och Kambodja 
och precis som där kommer kontoret 
i Rumänien att vara bemannat med 
lokalt rekryterad personal.

Erikshjälpen finns med i det rikstäckande 
nätverk som kallas ”Nätverk för utsatta 
EU-medborgare”. Nätverket samordnar 
kontakter mellan det civila samhället och 
myndigheter på olika nivåer. Nätverket arbe-
tar också aktivt för att underlätta kontakter 
med Rumänien och andra ursprungsländer 
men även med EU. Erikshjälpen uppmuntrar 
ett engagemang från det civila samhället där 
man bygger förtroende, visar omsorg och 
söker lösningar på 
akuta problem – 
men det bör alltid 
ske i samverkan 
med det offent-
liga som har det 
större ansva-
ret för utsatta 
EU-medborgares 
situation på orten. 

TEMA: BYGGA BROAR

Med det är vi tillbaka i hettan i verkstadslo-
kalen utanför Timisoara. Tillbaka till lokalen 
som under hösten ska bli arbetsplats åt flera 
romer från bosättningen och redan är det 
åt två rumäner och åt Saul, en 15-årig kille 
som gått färdigt grundskolan upp till åt-
tonde klass. Tillbaka i samtalet om skönhet 
och vikten av att närma sig varandra. 

Via en Skypelänk når vi Adi Hadean. 
Själv är han ödmjuk när han ombeds be-
skriva vem han är för det rumänska folket, 
Andreas Samuelsson löser det genom att 
enkelt sammanfatta: Han är ungefär som 
Ernst för svenskarna.

Folkkär, med andra ord. Och välkänd. 
Adi Hadean är kock och har, ska det visa 
sig, medverkat som domare i den rumänska 
motsvarigheten till Sveriges mästerkock. 
Utöver det har 40-åringen gett ut en bok 
om sitt liv, har en hemsida som drar hund-
ratusentals besökare, anordnar matfestiva-
ler, driver en restaurang i Oradea och en 
finstudio på en takvåning i Bukarest. 

Och så har han inlett ett samarbete med 
Kenosis. 

– En vän till mig kom på besök och hade 
med sig en skärbräda, berättar han över 
Skypelänken. Jag tyckte att den var så vack-
er. Och jag älskade konceptet bakom. Det 
finns någonting vackert i allt och alla, det 
är så jag vill leva mitt liv. Att visa upp den 
skönheten tror jag är det enda sättet att riva 
ner murarna och rasera fördomarna. 

På restaurangen i Oradea serveras gästerna 
sina hängmörade köttbitar på serverings-
brädor från Kenosis, på Instragram visar 
Adi Hadean ofta och gärna upp sig med 
skinnförklädet från samma leverantör, ”För-
klädena är en sensation, det är som att de 
bara blir bättre och bättre ju mer fett som 
stänker på dem”, från takvåningen i huvud-
staden kan de särskilt prominenta gästerna 
skåda en utsikt som bland annat blottlägger 
misären i några av stadens romska områ-
den. 

– Då berättar jag om det och sedan frå-
gar jag om de har sett våra skärbrädor och 

så berättar jag om det. Många blir över-
raskade.
Andreas Samuelsson sitter bredvid, med ett 
stort leende på läpparna. 

– Jag tror inte på att krossa rasism genom 
att argumentera eller prata rättigheter. När 
jag jobbade i Siria, för Networks och för-
sökte få en grönsakshandlare att köpa in det 
vi odlat var hennes första reaktion ”vi vill 
inte ha din zigenarspenat med löss och kiss 
på”. Okej, sa jag, men kan vi bara få komma 
förbi och visa den? När vi gjorde det såg 
hon att spenaten var riktigt bra och började 
handla av oss. Helt plötsligt hade hon blivit 
en del i kedjan – utan att jag sagt ett enda 
ord, säger han och fortsätter:

– Det är samma sak nu med Kenosis. 
Om en rumän vill ha ett specialbyggt bord 
måste han bjuda hem den här romen till 
sig. Och helt plötslig har vi rivit ned rasism 
och istället byggt upp respekt.För hösten är 
planen att utveckla konceptet för Kenosis. 
Lägga fokus på ett fåtal produkter, försöka 
få ut dem i affärer – och anställa fler männ-
iskor från bosättningen. Det finns redan 
många som vill vara med, säger Andreas 
men understryker samtidigt: 

– Kenosis  är inte romernas lösning, det 
är inte second hand-butiken i Marghita hel-
ler. Men går vi bara i rätt riktning så kom-
mer vi en dag att komma fram. Går vi inte 
i rätt riktning kommer vi bara att fortsätta 
gå. 

I Rumänien är Adi Hadean en välkänd kock 
och omtyckt mediaprofil. Samarbetet mel-
lan honom och Kenosis kan förhoppnings-
vis ge ringar på vattnet. 

Japan

Rumänien
BUKAREST

MOLDAVIEN

UKRAINA

Svarta 
havet

UNGERN

SERBIEN

BULGARIEN

TIMISOARA

ARAD

MARGHITA

CLUJALESD

Här jobbar Erikshjälpen
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RAKT PÅ SAK

Borde vi 
förbjuda stökiga 
barnfamiljer?
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       Vi riskerar 
att förstärka 
diskrimineringen
av en redan 
utsatt grupp

Jag var och handlade i veckan. På vägen 
ut hamnade jag bakom två pensionärer 
med rollator. De gick i bredd och rörde sig 
långsamt framåt. Det var inte brett nog för 
mig att passera så jag fick helt enkelt vänta. 
Säkert tog det 20-30 sekunder längre tid än 
normalt innan jag kom ut på parkeringen 
med min kasse.

Frågan om förbud mot tiggeri har de 
senaste åren diskuterats både nationellt och 
i kommuner runt om i landet. I april i år 
blev frågan på nytt aktuell. Socialdemokra-
ternas partikongress diskuterade förslag om 
en översyn av ordningslagen och ändrade 
riktlinjer för att underlätta avhysningar av 
personer från privat mark. Samtidigt kom 
nyheten att regeringens tidigare samord-
nare för frågor om tiggande EU-migranter, 
Martin Valfridsson, hade ändrat sig och nu 
förespråkar ett förbud mot tiggeri.

På Almedalsveckan, vid ett seminarium 
av Erikshjälpen och Sveriges Stadsmissioner, 
utvecklade Valfridsson sin syn på frågan. Av-
görande för hans nya ställningstagande är att 
graden av utnyttjande är så hög, det vill säga 
att många som tigger utsätts för hot, trakas-
serier och våld. De tvingas att mot sin vilja 
avstå en del av det de lyckats tigga ihop för 
att ”betala” för den plats de sitter på. Genom 
att förbjuda tiggeri skulle denna typ av ut-
nyttjande kunna bekämpas, resonerade han.

Martin Valfridsson, som själv varit engage-
rad för att hjälpa EU-migranter, har givetvis 
en poäng. Han lyfter fram argument värda 
att ta på allvar, han vill inte människor illa 
utan söker en lösning på ett problem som 
skapar lidande för många. Frågan är om 
förbudet skulle hjälpa de personer som det 
skulle vara avsett att skydda?

När man läser debattartiklar och lyssnar 
på människors argument för ett tiggeri-
förbud handlar det sällan om utnyttjande-
perspektivet. I stället handlar det om att 
vi inte vill ha tiggare på våra gator. De är i 
vägen och smutsar ner. De tvingar oss till 
obehagliga ställningstaganden, ger oss dåligt 
samvete eller gör oss arga eftersom dessa 
personer inte tycks vilja ”ta tag i sitt liv”. Frå-
gan om tiggeriet och hur detta problem ska 

lösas har kommit att bli en fråga om ordning 
och reda.

Martin Valfridssons ambition att motverka 
utsatthet och utnyttjande är bra men ett 
tiggeriförbud kommer inte att fungera. Tig-
geriet eller utnyttjandet kommer bara att 
byta plats eller form. Ett förbud skulle också 
innebära att vi kriminaliserar eller ytterligare 
stigmatiserar den grupp förbudet är avsett 
att skydda. Vi riskerar därmed att förstärka 
diskrimineringen av en redan utsatt grupp.

Om vi i stället betraktar tiggeriet som en 
ordningsfråga uppkommer ytterligare frågor. 
De två pensionärerna i livsmedelsbutiken 
var mer i vägen för mig än någon tiggare 
någonsin varit! Kanske borde vi överväga ett 
förbud mot långsamma pensionärer? Eller 
mot stökiga barnfamiljer?

Självklart måste ordning och trygghet 

upprätthållas, nedskräpning motverkas och 
olämpliga boplatser kunna flyttas. Detta är 
regler och krav som ska gälla lika för alla, 
oavsett bakgrund eller ekonomisk status 
men ett förbud mot tiggeri bidrar inte till en 
långsiktig lösning på grundproblemet som 
stavas fattigdom. Det problemet kan bara 
lösas genom att vi håller fast vid principen 
om alla människors lika värde, möter alla 
med respekt och skapar förutsättningar för 
utbildning och försörjning i de länder som 
de som tigger kommer ifrån.  

MATTIAS INGESON
43 år, bor i Eksjö, trebarnspappa, 
fotbollstränare,
söndagsskollärare, politiker, 
allroundaktivist.
Biträdande generalsekreterare 
och ansvarig för opinionsfrågor 
på Erikshjälpen.  
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Vad gör du för att vara snäll mot miljön?

Ruben
Ruben Valentin 
Flåten, 11 år, 
Bergen
–Jag äter mindre 
kött än jag gjorde 
tidigare men jag skulle kunna äta ännu 
mer vegetariskt och kanske också testa 
att äta insekter. 
– Jag skulle vilja att min familj köpte 
sådana där stenar som tar bort förore-
ningar i luften. Jag har hört att det finns 
sådana men jag vet inte var man får tag 
på dem.
–När jag lämnar ett rum släcker jag 
alltid lyset och om jag ser skräp runt 
omkring mig så brukar jag plocka upp 
det och slänga i sorteringen. Jag försö-
ker också cykla så mycket jag kan. Min 
familj är ganska bra på att ta bussen, gå 
eller cykla.

Axel
Axel Lundgren, 
12 år, Lindome
–Jag cyklar till 
kompisar och 
slänger aldrig skräp    
i naturen.
– När jag åker ser jag ofta skräp i 
diken och det tycker jag är jättedumt. 
Det är väldigt mycket McDonalds-
skräp. 
– Jag tror att miljön kommer att 
vara sämre när jag är vuxen så jag 
kommer att hjälpa till ännu mer. Jag 
ska försöka att inte åka så mycket bil 
eller flyg. Det kommer vara viktigare 
att vara snäll mot miljön när jag blir 
större.

Jeanelin

Hanna

Jeanelin Flåten, 4 år, Bergen
– Jag är snäll mot naturen. 
Vi får inte fälla eller såga ned 
träden. Och så får vi inte kasta 
en massa sopor. En gång hittade 
vi en död mus. Den begravde vi med en spade 
och så sjöng vi en fin sång för musen. Jag 
kommer inte ihåg vad vi sjöng.

Hanna Törnell, 8 år, 
Göteborg
– Jag brukar plocka upp 
skräp som andra har slängt. 
Jag har ofta loppis på gatan så att 
saker som jag inte använder mer kan hamna hos 
något annat barn.

Så 
tycker

   jag 
T

E
X

T
:  

M
O

N
IC

A
 S

A
M

U
E

LS
SO

N
  

FO
T

O
: 

P
R

IV
A

T

GLIMTAR AV DET SOM HÄNDER PÅ ERIKSHJÄLPEN HÖSTEN 2017

INSAMLING TILL  
VÄRLDENS BARN
Samtliga Erikshjälpen 
Second Hand-butiker 
skänker sina dagskassor till 
Världens Barn-insamlingen.

OKTOBER

7
Lördag

HÅRDROCK MED ALL FOR THE KING
Erik Tilling och hans hårdrocksband All For 
The King spelar på Kafé Station i 
Umeå. Den 25 november spelar 
de också i Örebro.

SECOND HAND PÅ  
BOKMÄSSAN

Erikshjälpen Second Hand  
har en monter på Bokmässan 
i Göteborg 28 september- 
1 oktober.

SEPTEMBER

28
Torsdag

KALENDERN

Uno Svenningsson och 
Michael Jeff Johnson 
möts igen för konserter 
till förmån för Erikshjäl-
pen. Den 29 september 
spelar de i Västerås och 
den 1 oktober i Borås.

UNO OCH MICHAEL  
SPELAR TILLSAMMANS

VÅGA DRÖMMA – AFTER WORK 
AnnaMaria Bergqvist och Ninna Ekstrand 
delar tankar om livet varvat med sång och 
musik. After Work hålls i Tabergs Missions-
kyrka och den 11 november blir det Våga 
Drömma kvinnofrukost i Aneby.

Boka in dina 
julkonserter redan 
nu på erikshjalpen.

se/event

SEPTEMBER

29
Fredag

NOVEMBER

9
Torsdag

OKTOBER

21
Lördag

OKTOBER

19
Torsdag

TESTAMENTSLUNCH
Hur skriver man ett testamente? 
Under en informationslunch 
i Pingstkyrkan i Jönköping 
medverkar Erikshjälpen med 
information om hur man går 
till väga om man vill ta med en 
organisation i sitt testamente.

ERIKSHJÄLPEN 
PÅ MR-DAGARNA
Mänskliga Rättighetsda-
garna, en konferens som 
årligen lockar runt 5 000 

besökare, hålls i år i Jönköping 
den 9-11 november. Erikshjäl-
pen finns representerad med 
en monter och arrangerar 
under lördagen ihop med 
Childhood ett seminarium 
om Barnhemskollen.

OKTOBER

20
Fredag
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bildtext

De gömda barnen 
blir stjärnor på scen
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De gömda barnen 
blir stjärnor på scen

Regnmolnen hänger hotande över den stora am-
fiteatern i Vitebsk, Belarus (Vitrysslands) fjärde 
största stad med nästan 400 000 invånare. Läk-
taren, som rymmer över 6 000 personer, är helt 
tom. Men på den enorma scenen bakom mig är 
det fullt ös. Längst fram övar en dansgrupp inför 
kvällens uppträdande. Andra som väntar på sin 
tur kan inte stå stilla utan rycks med och släpper 
loss till musiken. Glädjen och energin från dem 
känns på långt håll.

– Jag hoppas att många människor kommer hit 
ikväll för att den stora arenan inte ska kännas tom. 
Samtidigt tänker jag att barnen på scenen kanske 
inte bryr sig. Det viktiga för dem är antagligen att 
få uppträda och göra sin grej, inte hur många som 
sitter i publiken, säger Märta Jacobson, program-
koordinator på Erikshjälpen.

När hon några timmar senare själv står på sce-
nen under finalen av Dreams Come True, för att 

De har vuxit upp på institutio-
ner, undangömda från samhäl-
let. Men på festivalen Dreams 
Come True får barnen med 
funktionsnedsättningar ta plats. 
Genom sång, dans och teater 
uttrycker de sina talanger och 
personligheter.
– Min dröm är att kunna leva 
självständigt, säger Nadya, en 
av deltagarna.

Så kan du 
hjälpa

Du kan stötta arbetet för att 
varje barn med funktionsnedsätt-
ning ska respekteras, 
integreras i samhället och få 
utvecklas till sin fulla potential.
Vill du ge en gåva? Swisha 
900 92 83, märk LIKA VÄRDE 
eller surfa in på erikshjalpen.se/ge
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BELARUS

Slava och Nadya var med och tog hem segern. 
Båda har vuxit upp på en stor institution men 
bor sedan några år på ett mindre gruppboende.
–Drömmen är att få leva självständigt, säger de.

FOTO: OKSANA CHERNYSH

berätta lite om Erikshjälpen, kan hon titta 
ut över en så gott som fullsatt arena.

– Nästan alla barn med funktionsned-
sättningar i Belarus har vuxit upp på barn-
hem, stora institutioner som ligger undan-
gömda i skogen där inga andra människor 
vistas, berättar Märta Jacobson.

– Barnen har fått mat, en säng att sova 
i och medicinsk vård. De har hållits vid liv 
men inte fått utvecklas som människor, en 
rättighet som är en av Barnkonventionens 
grundprinciper; Alla barn har rätt till liv 
och utveckling. 

I Belarus arbetar Erikshjälpens part-
nerorganisation World Without Borders, 
WWB, för att barn med funktionsnedsätt-
ningar ska få sina rättigheter respekterade 
och tillgodosedda. För WWB är det 
självklart att även barn med funktionsned-
sättningar har begåvningar och förmågor 
och att dessa kan utvecklas med rätt stöd. 
För att sprida det synsättet, och visa att 
barn med funktionsnedsättningar är männ-
iskor med potential precis som alla andra, 
arrangerar de årligen festivalen Dreams 
Come True. Här får barn och ungdomar 
från olika barnhem uppträda med sång, 
dans och teater. Innan festivalen får per-
sonalen på institutionerna till uppgift att 
arbeta med barnen för att  lyfta fram just 
deras talanger och få dem att växa som 
människor.

Festivalen arrangeras på olika platser 
och i år hålls den här i Vitebsk. Under två 
dagar samlas barn från tio olika barnhem 
för att uppträda och ta del av olika aktivi-
teter. För en stund får de vara stjärnor och 
uppträda inför storpublik. Till festivalen 
kommer också några av Belarus främsta 
artister. För många av barnen och ungdo-
marna från barnhemmen är festivalen den 
största upplevelse de varit med om.

Varje uppträdande är också ett tävlings-
nummer. Alla barnhem får en utmärkelse 
under festivalen men bara ett kan vinna. I 
år står barnhemmet från Bogushevsk som 

segrare. Efter finalen möter vi två av del-
tagarna i det vinnande bidraget; Slava och 
Nadya. Klockan är snart midnatt och båda 
är ordentligt trötta efter kvällens gala.

– Nu kan vi andas ut. Jag är verkligen 
glad, säger Slava.

Både Nadya och Slava har bott på en 
stor institution, med hundratals barn. 
Sedan några år tillbaka har de flyttat från 
den stora huvudbyggnaden till ett mindre 
gruppboende några hundra meter därifrån.

– Min dröm är att kunna leva självstän-
digt, säger Nadya och Slava håller med. På 
gruppboendet får Nadya och Slava stöd 
och träning för att kunna leva ett liv som 
mer liknar det som ungdomar utan funk-
tionsnedsättningar har. Målet är att de ska 
vara mer oberoende än de tidigare varit på 
barnhemmet.

– Erikshjälpen och WWB delar synsättet 
att alla barn ska få växa upp i sin familj 
eller i en familjeliknande situation och 
inte behöva spendera långa perioder på 
institutioner, säger Märta Jacobson och 
berättar att WWB jobbar för att fler barn 
med funktionsnedsättningar ska kunna 
växa upp i sina familjer och för att model-
len med gruppboenden för unga vuxna ska 
spridas till andra delar av Belarus. Genom 
att påverka befintliga barnhem och be-
slutsfattare i landet kämpar WWB för att 
det i framtiden ska vara självklart att varje 
barn med funktionsnedsättning respekte-
ras, integreras i samhället, får synas och får 
utvecklas till sin fulla potential. 
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         De har hållits 
vid liv men har inte 
fått utvecklas som 
människor

Överraskad av att 
barn bor hemma
Hon vill kämpa för barns rättigheter 
och ändra synen på funktionsned-
sättningar. För sex år sedan blev 
Galina Dauhapolava, läkare som 
arbetat med barn i över 30 år, före-
ståndare för ett barnhem i Gomel i 
sydöstra Belarus.

Galina Dauhapolava har höga ambitioner 
och hennes vision är ”disabilities become 
abilities”. Med andra ord vill hon ta tillvara 
på de olika funktionsförmågor och ta-
langer som barnen hon arbetar med har 
och göra något värdefullt av det. 

I mars var Galina på studieresa i Sverige 
tillsammans med representanter från 
barnhem, socialdepartementet, forsk-
ningsinstitut och kommuner i Belarus 
samt personal från WWB. De fick se hur 
Sverige arbetar med och för barn och 
unga med funktionsnedsättningar.

– Jag blev överraskad över att barn 
med funktionsnedsättningar bor med 
sina familjer i Sverige och att familjerna 
får stöd av samhället för att kunna ha 
sina barn boende hemma, säger Galina 
Dauhapolava.

Under veckan i Sverige gjordes flera 
besök på organisationer och myndighe-
ter.

– Det jag tar med mig från studiebesö-
ken är alla barns rätt till utbildning, oavsett 
funktionsnedsättning.  När jag kom 
tillbaka till Belarus efter resan började jag 
kämpa för att de barn som bor på mitt 
barnhem ska få tillgång till utbildning, 
säger Galina.

I dag går åtta av 35 barn på Galinas 
barnhem i skolan. Det kan tyckas vara en 
låg siffra, men med tanke på utgångsläget 
är det en stor framgång. Och Galina fort-
sätter att kämpa för barnens rättigheter. 

– Vi arbetar också mycket med famil-
jerna för att de ska ta tillbaka sina barn. 
Och för att beslutsfattare ska förändra 
sina attityder och börja ta informerade 
beslut som främjar barns rättigheter. 

TEXT: MÄRTA JACOBSON

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

SKÖN TYGMÖSSA FRÅN DECE
Bland prylarna på vår 
hemsida hittar du snygga 
mössor och läderprodukter 
från Dece. De är tillver-
kade av romska män och 
kvinnor i den lilla staden 
Siria i Rumänien. Jobbet 
ger dem inte bara lön och 
mat på bordet, utan också 
mening, tillhörighet och 
en stark självbild. Rusta för kallare dagar 

redan nu!

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

minnesgåvogram. 

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

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

Gåvor & prylar
som gör skillnad

INITIATIVET

"Pysslandet gav mig 
en chans att prata 
med både mina egna 
barn och bloggföljare 
om vad som händer 
i världen", berättar 
Karin Schaefer, här 
med dottern Freja.

De pysslar för  
Världens Barn
Genom att pyssla sparbössor upp-
muntrar Pysselbolaget till att ge. 
För andra året driver de initiativet 
#pysslaförvärldensbarn. 

Pysselbolaget består av Karin Schaefer och 
dottern Freja som på sin blogg tipsar om 
enkla pyssel för barn och föräldrar.

Inför Världens Barn-insamlingen 2016 
kände Karin att hon ville göra något.

– Jag drabbades av en känsla av maktlös-
het inför det som hände i världen. Medan jag 
oroade mig för triviala saker i min vardag var 
andra föräldrar tvungna att sätta sina barn i 
ranka båtar på Medelhavet. Genom att pyssla 
en sparbössa och fylla den fick jag tillfälle att 
prata med mina barn, och bloggens följare, 
om vad som händer i världen och vad vi kan 
göra för att hjälpa till, säger Karin.

Pysselbolaget fick många bilder och häls-
ningar från familjer som pysslade sparbössor 
och samlade in pengar. Därför bestämde sig 
Karin och Freja för att dra igång initiativet 
även i år.

– Alla barn borde få en bra start. Vi som 
kan göra något för de barn som far illa måste 
göra det. Att starta en insamling hos Världens 
Barn kändes självklart och vi vet att varje 
krona vi samlar in kommer att göra nytta.

För att delta gör man en sparbössa och 
delar en bild på den i sociala medier. Sedan 
sparar man pengar och skänker bössani sam-
band Världens Barn-galan den 6 oktober. Mer 

info finns på Pysselbolaget.se.
Erikshjälpen är en av organisationerna som 

får del av de pengar som samlas in till Värl-
dens Barn.

– Världens Barn-kampanjen är unik i och 
med att många organisationer genomför den 
tillsammans. Och det är fantastiskt roligt att 
höra om alla kreativa idéer som barn och 
vuxna hittar på för att samla in pengar 
till andra barn, 
säger Erikshjäl-
pens insam-
lingschef Lotta 
Olofson.

Med peng-
arna från årets 
kampanj kom-
mer Erikshjälpen 
göra det möjligt 
för fler barn som 
bor på sandöar i 
Bangladesh att 
gå i skola. 
Öarna kan 
helt eroderas på några år. Därför har Eriks-
hjälpens partner Friendship utvecklat skol-
byggnader som snabbt kan monteras ned och 
byggas upp på en ny plats.

TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: PYSSELBOLAGET

Lördagen den 7 oktober skänker alla 
Erikshjälpen Second Hand-butiker 
sina dagskassor till Världens Barn.

Erikshjälpen har nyligen släppt en ny hem-
sida. Där kan du skänka pengar till olika 
ändamål eller köpa prylar som gör skillnad. 
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KORT OM ELAINE
Elaine Eksvärd
Ålder: 36 år.
Bor: Stockholm. 
Familj: Maken Gustav, barnen 
Matheo, 5, Evelyn, 2, och en 
nyfödd son. 
Intressen: Träning, dans, familje-
tid och tid med vänner.
Drömmer om: En värld där fokus 
är på barnens bästa.
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NYFIKEN PÅ

I över trettio år var hon tyst. Men en marsdag i fjol 
blev hon en offentlig röst för alla de barn som, likt hon 
själv, utsatts för sexuella övergrepp. Och nu tänker 
hon aldrig sluta prata. För när tystnaden tar ton finns 
så mycket mer att säga än: Ingenting. 

ELAINE EKSVÄRD

  När 
tystnaden 
   tar ton

ERIK STÅHL: 

isar din pappa porrfilmer för dig, 
Elaine?” 

”Nej.”
”Har din pappa gjort någonting med 

dig?” 
”Nej, ingenting.”

Den lilla flickan med mörkt lockigt hår gör 
precis som pappa lärt henne. ”Ja, just det, så ska 
du säga. Ingenting.”

Pappa. Elaines älskade lilla pappa. Han, som 
hon bor hos varannan helg och tre veckor på 
sommarlovet, och som med sin yviga frisyr och 
vänliga blå ögon, charmar både barnen och 
fröknarna på den förskola där hon går.

Han som kallar henne för sin ”pluttigumma”, 
låter henne äta godis varje dag, köper middagen 
på McDonald’s och hyr My little pony-filmer i 
videobutiken i kvarteret där han bor. 

Han, som i samma videobutik, hyr porrfilm 
efter porrfilm och drar ner persiennerna i var-
dagsrummet för att ingen ska se när han låter sin 
dotter titta. 

Han, som tar med henne på rundtur bland de 
prostituerade på Malmskillnadsgatan och stop-
par händerna innanför hennes trosor varje kväll. 

Han, som lär henne att till andra om allt detta 
säga: ingenting. 

”Det här är ju din och min hemlighet, Elaine.”

V"
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”Ja, men har inte alla pappor och döttrar såna hemligheter?”
Berättelsen är alldeles färsk i huvudet. Jag har ägnat hela 

gårdagskvällen och en stor del av morgonen åt att lyssna 
på ”Medan han lever”, Elaine Eksvärds självbiografiska 
bok som kom ut i mars förra året och som handlar om de 
systematiska övergrepp hon som liten utsattes för av sin 
pappa. 

– Har du det? Vad glad jag blir! utbrister hon lättat när 
jag ringer upp för vårt inbokade samtal, innan hon mer 
nedtonat utvecklar:  

– För mig känns det väldigt skönt. Det är jobbigt när 
folk ställer frågor och ber mig beskriva det som hände. 
Det blir ett sekundärt trauma som man inte tänker på. Jag 
kan prata om det i stora ordalag, men jag kan inte gå in på 
detaljer. Det är för jobbigt.

Har du ångrat att du blev så offentlig med det? 
– Nej, aldrig. Jag får mejl varje dag från människor som 
tackar mig för att jag orkar prata för dem när de själva inte 
orkar. Samtidigt är det en väldigt naken känsla att berätta 
om något som man skämts så mycket för. Men det sker 
också något magiskt när man pratar om det, det blir en 
skamöverföring som gör att skammen hamnar där den hör 
hemma: hos förövaren och inte hos den som blivit utsatt. 

Det är mitten av juni, midsommarhelgen har just passerat 
med sin växlande molnighet och sina spridda skurar. Vi 
skulle ha mötts i Stockholm. Men Elaine Eksvärd är hög-
gravid och sjukskriven för foglossning och har fått avboka 
sina åtaganden. Intervjun med Erikshjälpens tidning har 
hon behållit i kalendern, men den får göras över telefon i 
stället. 
–  Jag är ju sjukskriven, men det går inte så bra. Jag är 
egenföretagare med tio anställda, har en ljudbok som ska 
läsas in innan semestern, två barn och ett tredje på väg, 
säger hon. 

Ljudboken som ska läsas in (”Vi måste prata – lätta 
lösningar på våra samtal”) är hennes sjunde i ordningen 
och har som fem av de andra temat retorik. Elaine, med 
en fil. kand. i ämnet vid Södertörns högskola, driver by-
rån Snacka Snyggt och håller kurser, föreläsningar och 
workshops. Hon medverkar också ofta som retorikexpert 
i media, där hon kommenterat alltifrån amerikanska presi-
dentkandidaters tal till hur man mest artigt talar om för en 
kollega att hen luktar svett. 

Det var främst för sådant hon var känd – fram tills den 
där marsdagen förra året. Då släpptes boken som skiljer 
sig ur hennes egen mängd. 

– Jag var rädd för att jag skulle äventyra min karriär, jag 

ville inte bli sedd med offerkoftan på. Det skrämde mig. 
Men det blev inte så. Mottagandet kändes fint. 

Boken rör sig mellan tryggheten hos mamman i Bred-
äng och pappans illaluktande lägenhet i Rinkeby med sina 
snirkliga sovrumstapeter, vars mönster den lilla flickan 
låter fingrarna följa under tiden övergreppen pågår. Varvas 
med socialtjänstens ärenderapporter och polisutredningar 
som läggs ned på grund av brist på bevis. Själva ansatsen 
görs i den rättegångssal där Elaine och hennes pappa till 
slut hamnar, efter att han skickat henne en mobilfilm med 
pornografiskt innehåll. 

Det var när hon tog emot den filmen som hon bestäm-
de sig för att inte göra som så många gånger förut: radera 
och ignorera. Hon hade blivit mamma till sonen Matheo 
och i magen sparkade dottern Evelyn.

– Det var som att det var först då som jag förstod hur 
sjukt det verkligen var, när jag låg där med min son och 
läste saga. Hur kan man ens komma på tanken att göra det 
min pappa gjorde mot mig? Det är helt sinnesjukt.

För första gången sparade hon beviset och gjorde en 
polisanmälan. 

– Samma dag ringde jag min förläggare och sa: Jag vill 
skriva en bok och den ska heta ’Medan han lever’. 

Titeln uppenbarade sig så, alldeles självklar. 
– Det är så många som kommer ut med sin historia när 

pedofilerna är döda och det är verkligen att göra dem en 
tjänst. 

Länge, för länge, var det för Elaine precis som 
för så många andra av de barn som blir sexuellt 

utnyttjade: det var hon som bar skammen. 
Skammen och känslan av att vara äcklig. 
Skammen och tyngden av att bära en förbju-
den hemlighet. 

– Jag tänker att det krävs väldigt många 
vuxna som blundar för att en pedofil ska 

kunna förgripa sig på ett barn. Pedofilen är i 
alla fall sjuk, men vad har de andra för ursäkt? 

De som är tysta av rädsla för att anklaga en vuxen, 
i stället för att faktiskt rädda ett barn,  säger Elaine i 

dag. 
För visst fanns de där under hennes uppväxt, alla de 

vuxna som tittade åt ett annat håll. 
Det fina akademikerparet som körde ut Elaine och 

hennes pappa från den middag de var bjudna på, efter att 
Elaine i en lek gnidit sig opassande mot mannens kropp. 

Björn, pappans vän som öppnade dörren när han låg 
där under täcket med sin dotter, men valde att stänga den 
igen. 

Vänners föräldrar, som såg Elaine strippa på barnkala-
sen. Anhöriga, som efter att Elaine som vuxen berättat, 
bönade och bad att hon inte skulle polisanmäla. Vad skulle 
folk säga?

Men så fanns mamman. Hon som frågade och frågade 
och till och med undersökte Elaine fysiskt när hon kom 
hem från sina vistelser hos pappan. Hon som kämpade för 
ensam vårdnad och besöksförbud.

Hon som krökte med ryggen som om hon fått ett osyn-
ligt knytnävsslag i magen när Elaine till slut berättade för 
henne. Hon som efteråt har fått gå i terapi för att hantera 
sin ilska.

– Mamma gjorde verkligen allt hon kunde. Det visar 
bara på hur strukturellt fel samhället är, när vuxna har 
rätt till sina barn i stället för att barn har rätt till en trygg 
uppväxt. 

                  Det krävs 
väldigt många 

vuxna som blundar 
för att en pedofil 

ska kunna förgripa 
sig på ett barn

På sidan 28 

hittar du Bildkrysset 

med chans att vinna 

Elaine Eksvärds bok

Medan han lever
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FOTO: HANNAH HEDIN

NYFIKEN PÅ

Elaine med två av sina tre 
barn, Matheo och Evelyn. 
Evelyn har diagnosen 
Williams syndrom, en 
kromosomavvikelse som 
det föds mellan fem och 
tio barn i Sverige med 
varje år. ”Vi fick diag-
nosen samma dag som 
’Medan han lever’ kom 
ut. Livet rasade sam-
man för två veckor. Jag 
trodde att jag vaknade 
upp till en mardröm, 
var livrädd för alla faror 
som plötsligt kunde 
drabba henne. Men livet 
byggdes upp och vi blev 
starkare än någonsin 
förut”, säger Elaine. 
Sedan i våras driver hon 
tillsammans med tidnin-
gen Mama kampanjen 
#Intesåkonstigt i syfte 
att lyfta fram barn med 
funktionsvariationer och 
ge dem samma självklara 
plats i det offentliga rum-
met som andra barn. 

Elaines snåriga väg från mörkret ut i ljuset gick via en arg 
tonårstid, till ett liv som bokstavstroende pingstvän i Lon-
don, vidare till en vardag som flickvän till en kriminell man 
i Barcelona och hem till en ljus lägenhet i Stockholm och 
gruppterapi med Ulla, terapeuten som sakta men säkert 
skulle få Elaine att förstå att det hon upplevt inte var nor-
malt. 

Den världsbild som hon byggt, där män var äckliga och 
pappor var pedofiler, kunde långsamt krackelera. Sedan 
nio år tillbaka lever hon med Gustav, mannen som hon 
också bildat familj med. Den första mannen hon älskar 
- men det tog fram till förra hösten innan hon, med sin 
bakgrund i bagaget, fullt ut vågade lita på honom.  

– Han är helt fantastisk! Lojal, härlig, lugn och min bästa 
kompis. Det har absolut inte varit självklart för mig att 
kunna leva i en sund relation. Jag hade sett framför mig att 
jag skulle bilda familj med min vän som är homosexuell. 

Gustav får sitt tack i boken, för att han står kvar när 
barndomens trauma sveper in och orsakar vågor av kris. 
Men det första tacket får – Gud. 

– Jag har inte tappat min tro. Men Gud finns inte i en 
religiös kontext. För mig handlar det om en tro på någon-
ting som är större än en själv och bara kärlek. När man 
har den tron vågar man ta steg som man aldrig hade gjort 
annars, för man tror på att man kommer att få hjälp.  

Samtidigt brottas Elaine fortfarande med vissa frågor när 
det gäller tron. Som en av fem personer hon skulle vilja 
bjuda på middag (där Ellen de Generes, Ashton Kutcher, 
Donald Trump och Gud är de fyra övriga) finns Jesus. Hon 
har svårt att förlika sig med vikten av att förlåta den som 
gjort en illa.

– Det skulle vara intressant att höra hur han tänkte med 
det där att vända andra kinden till. Jag är mer benägen att 
slå till... Mitt sätt att vända andra kinden till har snarare 
blivit att jag vänder den mot barnen och har mitt fokus 
riktat på dem. 

Att boken Medan han lever inte skulle bli ”en i högen av 
tragiska berättelser” var en tydlig tanke från början. Därför 
består den inte bara av Elaines personliga berättelse utan 
också av Rädda Barnens handbok ”Stopp! Min kropp”, 
med tips och råd om hur man kan prata med barn om 
integritet.

Som en ring på vattnet har Elaine också startat        
Treskablinoll, vars namn syftar på statistik som säger att 
tre barn i varje klass – lågt räknat – någon gång utsätts för 
sexuella övergrepp, och vars mål är att förebygga sexuella 
övergrepp mot barn. Som en del i det arbetet har Försko-
lebrevet och Idrottsbrevet lanserats, initiativ som vänder 
sig till föräldrar som har barn i förskolor respektive idrotts-
föreningar och som genom ett färdigskrivet brev kan upp-
mana sin förskola eller förening att arbeta efter framtagna 
riktlinjer kring integritet. 

Planer finns på att lansera fler brev med samma upplägg, 

för i princip alla verksamheter där barn finns: grundskolan, 
särskolan, barnmorskemottagningar. 

– Jag tycker att barnmorskor ska informera nyblivna 
föräldrar om risker för sexuella övergrepp med samma 
självklarhet som de informerar om exempelvis shaken 
baby syndrome och att det i alla sammanhang där barn 
finns ska pratas integritet. 

Det händer att hon möts av kritik för att hon ger för 
mycket ljus åt frågan och därmed riskerar att skapa en 
obefogad rädsla hos både barn och vuxna. 

–  Man kan aldrig ge för mycket ljus åt barn som drab-
bas. Det är när vi ser problemen som vi kan tackla dem. Så 
länge barn blir utsatta så kommer jag belysa det men också 
alltid prata lösningar. 

 
När det stormar runt dig, kan det kännas som att det inte 
är värt det? 
– Nej, så känner jag aldrig. Däremot finns det dagar när 
jag är väldigt trött och ledsen på människor som gör det 
så svårt för barnen. Att barnrättsperspektivet ska vara så 
svårt. 

Hur då menar du?
– Det är nästan alltid förövarna framför barnen. När jag vill 
prata om barns integritet på förskolor, då vill folk prata om 
mäns rätt att arbeta på förskolor. Men för mig handlar det 
inte alls om att inskränka den rätten, det finns ingen mot-
sättning i de sakerna för min del. 

 – Så länge det finns barn som är utsatta kommer jag att 
fortsätta kämpa för dem. Det här är så mycket större än 
mig. Barnens rätt går före allt. Utgår man från barnen så 
löser man framtiden. För det är de som är framtiden. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: JESPER ANHEDE/HANNAH HEDIN

Fotnot: Elaines pappa dömdes i september 2014 för ofredande, till dagsböter 
och skadestånd på 5 000 kronor, för att i januari samma år skickat en mobilfilm 
med pornografiskt innehåll till henne. Han har aldrig åtalats för övergreppen i 
barndomen och har efter bokens publicering nekat till anklagelserna. 
Fotnot 2: Elaine fick i augusti en son. 

        Så länge det finns 
barn som är utsatta 
kommer jag att fort-
sätta kämpa för dem
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”Vad behöver ni skyddas ifrån?” 
Frågan ställs i en barnrättsgrupp i 
södra Kenya. Där får barnen fylla 
i en så kallad ”skyddsblomma” 
och deras svar ger en ganska 
tydlig bild av hur livet som barn 
kan vara när ett blad får texten 
”vilda djur” och ett annat ”kvinn-
lig omskärelse”. I gruppen lär sig 
barnen vilka rättigheter de har 
och att göra sin röst hörd. 

BLOMMA 
TYDLIGGÖR 
BARNS 
UTSATTHET

Att kunna sin historia 
är bra. I Kambodja är 
det dock ett smärt-
samt kapitel. Under 
Pol Pots styre på 
1970-talet avrättades 
uppemot en fjärdedel 
av landets befolkning. 
Här på ett av Kambodjas 
många ”dödsfält” hittas och samlas än i dag 
ben från avrättade ihop. 

Lurigt för 
skåpätare

Ett smärtsamt 
kapitel

JORDEN RUNT

LÄS OCH LÄR
Flotta och högteknologiskt utrustade konferensan-
läggningar i all ära. I Parkou, Benin, fungerar det bra 
med några träbänkar ställda i ring under ett stort träds 
svalkande krona. Här pågår jordbruksutbildning och 
de allra flesta, något medföljande barn undantaget, 
håller sig säkert vakna.  

KONFERENS I DET FRIA

I Benins landsbyar kan man konsten att 
förvara mat i skydd för både värme och 
insekter. De fina små halmhusen öppnas 
genom att ett lock lyfts bort från taket. För 
att komma in får man krypa ned samma 
väg. Här förvaras maten tillsammans med 
aska. Det sägs både hålla insekter på av-
stånd och bidra till att maten inte ruttnar.                                                                                                                 

ETT EXTRA STOPP
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Motton, regler och inspirerande små 
texter hittar man lite överallt i 
Uganda. Inte minst på och runt 
skolgårdar. Just denna skylt 
pryder ett träd vid en skola i 
Rwobuyenje som är finansierad 
av Erikshjälpen. Budskapet är, fritt 

översatt, lika enkelt som bra; Stöd de 
utsatta i samhället! 

I Tanguieta, Benin, är det 
mangosäsong. Utmed vägar-
na frestar skörden förbipas-
serande. Och visst får de gula 
frukterna bilar att stanna. Nu 
när utbudet är stort säljs en 
hel korg för motsvarande tre 
till fem kronor. 
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MAGNUS HÖRDEGÅRD

Familj: Gift med Malin. Tre söner; 
Gustav, Ludvig och Hugo. 
Bor: I Bankeryd strax utanför Jönköping.
Gör: Är musiker, kompositör, piano-
pedagog och författare.
Händer i höst: Jag ska skriva låtar till 
nästa skiva med Hördegårds Fyra och så 
blir det lite föreläsningar och bokmässor.  
Drömmer om: En veteranbil. Helst en 
fin SAAB V4. Gärna beige. Men en VW 
Bubbla vore också helt okej.

FOTO: PATRIK SVEDBERG

ör några veckor sedan bokade jag 
en rödmålad timmerstuga i Norr-
land. Mitt huvud hade gått på hög-
varv en tid och var så fullproppat 

av härliga projekt och positiva intryck att jag 
behövde en paus och få plana ut.

När jag kvällen före avresan packade min svarta 
toaväska med vita tandkrämsstreck inuti, insåg 
jag att jag hade missat att hämta epilepsitablet-
ter på apoteket Ekorren. Det händer någon 
gång om året att jag glömmer att gå till Ekorren 
efter att ha lagt i min sista tablett i dosetten av 
plast. Jag kanske borde ställa ett larm i mobilen, 
men är inte så säker på att jag vill det. Jag vill 
helt enkelt inte skissa och planera i panik gäl-
lande tabletter och sjukbesök. 

Läget med tabletterna var ändå stressande. Fly-
get var bokat och den nödvändiga medicinen 
nästan helt slut. Ekorren och hennes konkur-
renter hade stängt för dagen men jag lyckades 
få kontakt med neurologen. Nattsköterskan som 
svarade var vänlig och jag tänkte att det här 
kommer att ordna sig. Sköterskan skulle bara 
dubbelkolla med sin kollega. 

När kollegan, vars röst trängde igenom natt-
sköterskans hand, sa:

"Det där är hans problem, inte vårt" och "Vad 
är det för en konstig epileptiker som inte ser till 
att ha medicin när han reser bort?" brände det 
till inom mig. 

Jag blev inte arg för att de förmodligen skulle 
säga nej till några få tabletter, utan för att jag 
fick stämpeln konstig i negativ bemärkelse. 

När jag träffar människor utan konstighets-
tolerans får jag lust att säga något uppåt väg-
garna tokigt bara för att få världen att vänja sig 
vid konstigheter. Där alla tycker lika, där ingen 

sticker ut, där alla har samma färg och frisyr är 
det inte mycket som behövs för att betraktas 
som underlig. Rädslan att uppfattas udda blir 
så stark att ingen vågar gå utanför ramen. Nåde 
den som bryter mot de outtalade reglerna. 
Nåde den som överger den tysta överens-
kommelsen. Nåde den som går sin egen väg. 

Det är härligt att utsätta sig för det som 
är annorlunda och det är uppfriskande 
att lära känna människor som tänker 
och lever på ett helt annat sätt än vad 
vi själva gör. Jag vill därför utmana 
min egen trygghet och aktivt söka 
det som är främmande; jag vill vara 
nyfiken i stället för rädd, jag vill vara 
öppen i stället för stängd. Vad lär jag mig 
när alla i min omgivning tycker och tän-
ker som jag? Jag lär mig inget nytt och det 
kan dessutom vara så att jag har helt fel i min 
uppfattning om andra. Särskilt när jag, som jag 
skrev i en sång för några år sedan, ”inte gått i 
deras skor eller vandrat där de bor”. 

Så länge det finns vidsynthet, förståelse och 
tålamod går det bra att leva sida vid sida trots 
olikheter och skilda uppfattningar – både i nära 
relationer och i större grupper, ja, till och med i 
byar, landskap och länder. 

Det är möjligen varmt och tryggt i ”Vi-Tycker-
Lika-Världen” – men det är inte särskilt spän-
nande och kul i längden. 

Det uppfriskande  
i att vara olika

KRÖNIKAN

På Biståndsbloggen.se möter du några av Erikshjälpens medarbetare, 
bland andra Ida Konaté Svensson och Daniel Grahn och deras tankar om 
en förändrad värld där barns drömmar får liv. På Secondhandbloggen.se 
får du tips och inspiration om återbruk, second hand-fynd och miljö.

En organisation 
det svänger om 

Myten om den 
lyckade migranten

F

P.S. Det löste sig med tabletterna. D.S 

LÄS OCH LÄR
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Christine tog hjälp att 
skriva om testamentet
– Rune och jag var väldigt olika. Han 
var lugn, jag mer temperamentsfull. Vi 
delade intresset för naturen, resor och 
klassisk musik. Vi har upplevt mycket 
tillsammans. Vi hade ett underbart 
äktenskap och jag saknar honom så.

För fyra år sedan blev Christine Eriksson 
änka. Då hade hon och maken Rune levt 
tillsammans i 25 år. De hade träffats i vuxen 
ålder. Ingen av dem hade barn och det blev 
därför ganska mycket tid att ägna åt varan-
dra och sådant de tyckte om att göra.

– Vi har varit i fjällen. Vi har rest i Europa. 
Vi har lyssnat till Wienerfilharmonikerna 
och vi har åkt Hurtigrutten. Rune sade 
ibland att jag hade öppnat livet för honom. 
När vi möttes hade hans mor just gått bort 
och han hade tagit så väl hand om henne 
hela livet, berättar Christine med påtaglig 
värme i rösten.

2011 flyttade Rune och Christine till 
Österbymo. De hade hittat en ljus och fin 
lägenhet precis i centrum. Ungefär samtidigt 
bestämde de sig för att upprätta ett testa-
mente som angav att Runes syster och hen-
nes barn skulle ärva paret den dag det blev 
aktuellt. Lösöret skulle säljas på auktion.

– När båda lever tänker man på ett sätt. 
Vi visste ju inte då att en av oss inom kort 
skulle bli mycket sjuk, säger Christine. 

Men så blev det. Rune drabbades av 
cancer och cellgifterna gick hårt åt honom. 
Christine är tacksam för att sjukdomspe-
rioden ändå blev ganska kort. Att han inte 
behövde lida så länge.

– Jag läser ibland i min dagbok från den ti-
den. Då påminns jag om att han sov mycket. 
Det tröstar mig idag. 

Christine, som kommer från Tyskland, har 
inte många egna släktingar kvar. En syssling 

och så Runes syster här i Sverige.
Efter Runes bortgång började Christine 

fundera. Vem skulle ta hand om det under-
bara hem som de hade skapat tillsammans 
den dag det var hennes tur att somna in? 
Vem skulle se och sätta värde på allt det 
vackra och varsamt samlade?

– Jag är inte det minsta rädd för att dö 
men jag vill att det ska vara ordning och 
reda. Jag vill veta att sakerna tas om hand på 
bästa sätt och blir till nytta. Så fick jag se en 
liten annons om att testamentera till Eriks-
hjälpen. Det är ju en seriös organisation som 
gör ett bra jobb och hjälper många. 

Christine tog kontakt igen med den be-
gravningsbyrå som hade hjälp till att upp-
rätta testamentet. Ett tillägg gjordes så att 
det nu är tydligt att det är Erikshjälpen som 
en dag ska ta hand om Christines hem.

– Runes syster och hennes barn får fort-
farande sin del. Lösöret går till Erikshjälpen. 
Det är mycket tillfredställande att veta vilka 
som ska ta vara på mitt hem men också att 
lösöret omvandlas till hjälp åt andra.

TEXT OCH FOTO: MONICA SAMUELSSON

        Stor lätt-
nad att veta 
hur vårt hem 
tas om hand

Tre goda skäl att 
testamentera till 
Erikshjälpen
•  Gåvan kommer fram. Erikshjälpen  
 är en sparsam organisation med 
 låga omkostnader.

• Din gåva ger hjälp åt utsatta barn.

• Erikshjälpen kan på ett varsamt sätt  
 ta hand om ditt lösöre.

Beställ gärna Erikshjälpens folder om 
testamenten på telefon 0383-46 74 50 
eller på info@erikshjalpen.se

Testamente – En gåva för livet

– När båda lever tänker man på ett sätt 
kring det där med testamente. Sedan jag 
blev ensam har det blivit viktigt att veta att 
allt det praktiska tas om hand på ett bra 
sätt den dag det är min tur, säger Christine 
som gärna avdramatiserar samtalet om 
döden och hur man vill att ens kvarlåten-
skap ska hanteras.
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Fotbollsläger 
för gemenskap
Härlig stämning, viktiga samtal, nya 
vänner och massor av fotboll. 
Ett 60-tal ensamkommande ungdomar 
deltog när fotbollslägret FFA Global 
Summer Camp arrangerades i Hus-
kvarna.

– Jag älskar fotboll och mår bra av att sporta. 
Livet är väldigt tufft, jag har många dåliga 
minnen från Afghanistan. Men FFA får mig 
att må bra, sa Mujtaba Haidari, som var en av 
deltagarna på lägret.
Sedan drygt ett år tillbaka bedriver Eriks-
hjälpen ett integrationsprojekt i samarbete 
med organisationen FFA Global (Football 
For All). Tillsammans med lokala föreningar 
och fotbollsklubbar får ungdomar hjälp att 
hitta sin plats i det svenska samhället, och nå 
sin potential inom fyra områden – sportsligt, 
socialt, akademiskt och existentiellt. Den hu-
vudsakliga målgruppen är ensamkommande 
flyktingungdomar.

På FFA Global Summer Camp spelades 
mycket fotboll. 2017 års FFA-mästare korades 
och titeln gick till ett lag från Stockholm. Un-
der lägerdagarna var det också föreläsningar 
och samtal om livet.
– Ett av syftena med lägret var att få ihop 
hela organisationen och känna en samhörig-
het. FFA finns i nuläget på tolv orter i Sverige 
och vi hoppas att det här ska kunna bli en 
årlig grej, några minnesvärda lägerdagar för 
deltagarna, säger Håkan Giselsson som är 
projektledare för FFA Global.

Mujtaba Haidari och Seraj Tajik, båda från 
FFA Global i Västerås, trivdes på lägret. Båda 

har varit i Sverige sedan hösten 2015.
– Det bästa med FFA är att vi får vara 

med varandra, att vi lär oss nya saker och att 
vi får hjälp att komma in i samhället, säger 
Mujtaba.

– Jag tycker det är jätteroligt och bra. För 
mig betyder det allt att få spela fotboll, säger 
Seraj.

Tack vare sponsring från bland andra Obos 
och Kabe, samt fondmedel, kunde Erikshjäl-
pen erbjuda lägret helt utan avgift. Genom 
att bli företagsvän, företagspartner eller en 
engångsgåva kan företag vara med och ge fler 
barn och ungdomar både i Sverige och utom-
lands det som de behöver och har rätt till. 

TEXT OCH FOTO: JOSEFINE ANTONSSON 

Här finns FFA idag:
Arvika
Borlänge
Borås
Göteborg
Helsingborg
Huskvarna
Hässleholm
Kristianstad
Stockholm- Kungsholmen
Stockholm- Vårby Gård
Vansbro
Västerås

Vill du att FFA startar på din 
ort? Ring Håkan Giselsson 
på 0703-62 23 77 eller skriv 
en rad till hakan.giselsson@
erikshjalpen.se

Eva Palmqvist, biträdande program-
chef på Erikshjälpen, tillsammans med 
organisationen Childhood sjösatte 
ni under sommarens Almedalsvecka 
”Barnhemskollen”. Vad är det?
– Barnhemskollen 
är en satsning för att 
sprida information 
och kunskap kring hur 
barn påverkas av att 
växa upp på institu-
tion. Vi har förstått att 
det finns kunskaps-
luckor som är viktiga att fylla, för trots 
att forskning och erfarenheter visar på 
riskerna för barn att växa upp på barn-
hem, så ökar antalet barnhem i flera 
delar av världen, framför allt i turisttäta 
områden. 

Varför satsar Erikshjälpen på detta?
– Det korta svaret är för att vi alltid står 
upp för barnets bästa. Det kan verka bra 
med barnhem, men enligt FN:s riktlinjer 
ska placering på barnhem alltid vara det 
sista alternativet. Barn mår bäst av att få 
växa upp i en familjemiljö med trygga 
vuxna att knyta an till. Och det är fak-
tiskt så att i snitt 4 av 5 barn som bor på 
barnhem har minst en förälder i livet. 

– Det är alltså andra drivkrafter än 
barnets bästa som gör att de hamnat på 
barnhem. En av de främsta orsakerna 
är fattigdom, att föräldrarna inte har råd 
att ta hand om sina barn och ge dem 
möjligheter att gå i skolan. I en sådan 
situation kan barnhem bli ett alternativ 
för föräldrarna, trots det smärtsamma i 
att skiljas från sina barn. Barnhem finan-
sieras till stor del av privata givare från 
rika länder, och det finns stora pengar 
i denna sektor, som ibland kallas för 
”barnhemsindustrin”. 

Vad vill ni uppnå? 
– Vi vill att barn inte ska 
behöva växa upp på 
barnhem, utan så långt det 
bara går i en trygg familje-
miljö, så att alla barn ges bra 
förutsättningar för ett gott liv. 
Men för att detta ska kunna ske krävs att 
stödet till barn styrs om från barnhem 
till barnens familjer och lokalsamhällen. 
Det kan handla om att stödja projekt 
för utbildning, hälsa och försörjning. 
För att nå denna omsvängning behöver 
förändringar ske på olika plan. Men 
som så ofta kan förändringen börja hos 
oss själva. Det är vi som givare, som 
volontärer, som turister som kan vara 
med och skapa denna förändring för 
barnets bästa. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON

– Det är kul att vara på läger. Vi 
spelar fotboll och får nya vänner, 
säger Seraj Tajik och Mujtaba Haid-
ari från FFA i Västerås.

Läs och lär 
dig mer på barn-

hemskollen.se

Barnhem – 
hjälp eller 
stjälp?
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Namn  .............................................................................................................................................

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

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

Kryssa och vinn!
Sätter du hela krysset har du chans att vinna Elaine 
Eksvärds bok Medan han lever. Läs gärna intervjun med 
Elaine på sidorna 20-23.
Vi vill ha din krysslösning senast den 18 oktober 2017. 
Märk med Bildkryss 3 och sänd till Erikshjälpen, Box 1, 
570 15 Holsbybrunn eller lämna din lösning på ordflätan 
på www.erikshjalpen.se/tavling. Tre vinnare får varsin bok. 

BILDKRYSS 3.2017
HÄST-

HÅR
LÄNGST

UT PÅ
LEMMEN

ELAKBERÄTTAS
FÖR BARN

GÖR SIG 
AV MED

INTE SI

007

HOTA TILL 
SIG

ÅNGA
FÖRBAND

BEKLAGA

LEVRAT
BLOD

YTRRAS
VID VÄRK VIRKE

ELEGANT FÖR-
VÄGRAT

MÄKTA
MINDER-
VÄRDIGT

ÄR INTE SÄLLAN
INFEKTIONSSJUK

MÅLAR
UNDER-
MÅLIGT

GROLL
FUKT

EFTER-
GIVLIGT

BRÖLAR
TILL

BORDS

ASK
ELÄNDEAVGRÄNSAT

PARTI PUSTFÄSTE

BESTÅR 
AV 52

KALLAS
KINKIG GRISDAM

LYA FÖR 
LÅNG LUR PAUSA

MÅSTE
INNE-

FATTAS

DEN 
DRAR MED 
PENSELN
YTTRADE

BLIVANDE
FRU

STRÅLA
STARKT FÖREDRAG LIDER 

BRIST PÅ 
RUTIN

BETALAT 
AV TILL

BESITTER INGA 
BRISTER FÅR

TRAVARE-
TÖS

KYLER DRYCK STÄDER
DRABBAR
BIPOLÄR

SLIMMAD
BÅT STÄMMASJÖ-

VETENSKAP HÅRTUSS

MOTIV POSITIV
ELEKTROD STOCK-

NING

NOBBA

SVAVEL HOPAR AV
HOLMAR

BITAR AV 
BOLAG

FÖR FRAM
FORDON

TAGIT SIG 
ÖVER SINGULAR

FÖRTÄRDA UT-
FORSKAR

LEDER
SORTI

SLÄKT HJUL-
DELEN ÅKA

UTHOJTA SINNES-
ORGANET

PETAS I AV
PATIENT SLASK SIFFROR

SMAKAR
FÖRLUST INFRARÖD LITER

DE 
STYCKAR

STOCKARNA

KELVIN
HUMOR PÅ
TVÄRTOM-

SPRÅK

YNGEL FRISK
BERÄTTA

FÖR BERED-
SKAP

VERK-
LIGEN?

PÅ EN 
GÅNGINTE VI

KILL-
KREATUR KVINNA

KILO

KVÄVE

STJÄLA MÅRDDJUREN

K
O

N
ST

R
U

K
T

IO
N

: 
JA

K
O

B
 N

IL
SS

O
N

  
 F

O
T

O
: 

M
O

N
IC

A
 S

A
M

U
E

LS
SO

N



29

KORT OM 
ERIKSHJÄLPEN
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. 
Utifrån barnkonventionen kämpar vi 
för att barn som lever i fattigdom och 
utsatthet ska få ett bättre liv, nu och i 
framtiden.
 
Erikshjälpen är också en second hand-
rörelse med ett 60-tal butiker som ger 
intäkter till barnrättsarbete och bistånd 
i Sverige och utomlands. Återanvändn-
ing av varor skapar hållbar konsumtion. 
Butikerna är också viktiga mötesplatser 
och erbjuder arbetsträning, praktik och 
personlig utveckling. 
• Erikshjälpens barnrättsarbete riktar sig 

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

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

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

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

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

Vinnare Bildkryss 2-2017

Grattis! Erik Ståhls bok Jag njuter så länge jag 

varar går till vinnarna
Ing-Marie Söderberg, Järfälla
Ulla Hellkvist, Hammarö
Jan-Inge Karlsson, Hässleholm
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Sakkunniga inom Erikshjälpen svarar på frågor och utvecklar 
resonemang om barnrätt och bistånd. 
Har du en fråga? Mejla till redaktionen@erikshjalpen.se eller skicka 
per post till Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn. 

Fråga Erikhjälpen

Läser i tidningen om Erikshjälpens ”rättig-
hetsbaserade” arbete. Att alltmer nu ver-
kar handla om att påpeka för länder och 
samhällen att de själva bär ansvaret för att 
barnen ska ha det så bra som möjligt. Att 
barnen ska kunna förvänta sig att få sina 
rättigheter tillgodosedda. Jag funderar 
ändå på vad det rättighetsbaserade arbe-
tet egentligen är värt om det kanske ändå 
saknas fungerande skolor och sjukhus på 
flera mils håll. 
/Kenneth 

SVAR:  Hej Kenneth! Tack för din fråga som 
visar på en verklig utmaning. Rättighets-
baserat arbete handlar i stor utsträckning 

om långsiktighet. Hur ser vi till att det vi gör 
idag kan få en varaktig effekt även efter att 
vi har slutat ge ekonomiskt stöd? Hur kan vi 
undvika att bygga upp parallella lösningar så 
att de vanliga systemen blir utarmade eller 
att de som har ansvar slipper undan?

Samtidigt måste vi vara realister. Ibland 
måste vi vara med och hjälpa till att bygga 
en skola, eller ordna så att undernärda barn 
får mat. Men vi måste alltid tänka på att 
bygga kapacitet hos dem som är ansvariga 
och som finns på plats över tid. Det är ett 
rättighetsbaserat arbete så som Erikshjälpen 
ser på det.

Peter Toftgård, programchef Erikshjälpen

Rätt väg att gå?

Man läser ofta om hur folk gör fynd på se-
cond hand, fina designmöbler eller tren-
diga mässingsljusstakar. Men på senare 
tid känns det som att de där fynden blivit 
allt svårare att göra. Priserna är högre och 
riktiga klassiker går nästan inte att komma 
över till en billig penning. Jag förstår att 
pengarna går till en bra sak, men samti-
digt känns det lite utstuderat. Jag älskar ju 
second hand men risken är ju att charmen 
försvinner lite.
/Christin

SVAR: I takt med att allt fler handlar på se-
cond hand så ökar också efterfrågan. Även 
om våra butiker fortfarande får in många 
godbitar så kan det vara så att färre skänker 
de där riktiga rariteterna. Det är helt enkelt 
väldigt lätt att sälja dem själv på olika forum. 
När vi ändå får in godbitar så är det många 
som är intresserade av dem och de försvin-
ner säkert snabbare nu än vad de gjorde 
förr. Kunskaperna om vad saker är värda är 

också idag bättre när allt finns en 
googling bort, vår personal har 
helt enkelt blivit bättre på att 
veta vad vi kan ta betalt.

Men visst ska man 
fortfarande kunna gå in 
på second hand med 
pirr i magen och känna 
att man har gjort ett 
fynd! Vi vill hitta en 
balans i detta som vi 
kallar kundupplevelse. 
En känsla av att du som 
gåvogivare kan känna dig trygg med att vi 
med respekt för din gåvas värde säljer den 
till rätt pris och samtidigt att du som kund 
känner dig nöjd med det pris du betalar. 
Genom att fortsätta utbilda vår personal i 
detta så hoppas vi kunna hitta en bra väg. 
Både för gåvogivare och fyndjägare.

Karin Staberg, butikskommunikationschef 
Erikshjälpen Second Hand

Allt svårare att fynda?

Naturkalender 2018
Naturfotograf Reine Jonssons älskade bilder samt  
ny bibeltext och reflektion för varje månad.
Pris: 95 kr (inklusive frakt) varav 40 kr går till  
Erikshjälpen. Lägg din beställning i erikshjalpen.se/
webshop eller genom inbetalning till 90 09 28-3. 
Märk din betalning ”Naturkalendern” samt önskat 
antal. Du kan också beställa via Erikshjälpens växel 
på telefon 0383-46 74 50.
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SECOND HAND

Lysande återbruk
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En sockerkaksform, en porslinskan-
na eller varför inte ett rivjärn? Bara 
fantasin sätter gränser när begag-
nade hushållsgrejer blir till rummets 
absoluta ljuspunkt. 

Miljöerna i Erikshjälpens second 
hand-kaféer är inredda för att inspi-
rera till hur man med enkla medel 
kan piffa till sina second hand-fynd. 

I flera av kaféerna finns nu ett nytt 
lysande exempel på återbruk: lampor 
som tillverkats av husgeråd i såväl 
metall som porslin. 

– Metallen går ganska lätt att bor-
ra i. I porslin måste man trycka sakta, 
sakta med borren så att det inte går 
sönder. Det är så tunt. Jag brukar 
lägga något mjukt under som skydd. 
Och så måste man blöta borrspetsen 
med vatten, tipsar Farouk Joel på 
Origo Resurs, det sociala företaget 
som levererar lamporna. 
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Välkommen
TILL 
ERIKSHJÄLPEN 
SECOND HAND

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

Du hittar hemsidor till våra butiker 
via erikshjalpen.se/secondhand
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NYA BUTIKER I 
MOTALA OCH 
ÖSTERSUND

Nominera second 
hand-hjältar

TUR ATT DU FINNS!

Under hösten öppnar Erikshjäl-
pen Second Hand två nya butiker. 
Butiken i Östersund blir den 62:a 
butiken som Erikshjälpen Second 
Hand driver i Sverige. Den öppnar 
30 september. 
November är preliminär öpp-
ningsmånad för butik 63, i Motala. 
Den butiken kommer Erikshjälpen 
Second Hand att driva i samarbete 
med Hela Människan.

Med kampanjen Tur att du finns vill 
Erikshjälpen Second Hand välkomna fler 
volontärer till second hand-butikerna. 
Kampanjen kommer att synas bland annat 
i butikerna och på sociala medier under 
hösten.
Som volontär hos Erikshjälpen Second 
Hand gör man skillnad både för miljön 
och för barn som lever i utsatthet. Man får 
också ett nytt kontaktnät av härliga männ-
iskor och bidrar till integration och ett mer 
accepterande samhälle.
FOTO PATRIK SVEDBERG

Årligen delar Erikshjälpen Second Hand ut priset 
Sveriges Second Hand Profil till någon som genom 
sitt engagemang bidrar till ett ökat intresse för 
second hand. Det kan handla om nytänkande idéer, 
kreativa lösningar eller smart miljöarbete genom 
återbruk. 2017 gick utmärkelsen till magasinet 
Scandinavian Retro och tidigare har Stina @stinain-
reder Isakson, Elsa Billgren, Ida Magntorn och Clara 
”Underbara Clara” Lidström fått ta emot priset. Vem 
tycker du ska få utmärkelsen 2018? Nominera senast 
31 oktober på erikshjalpen.se/shprofil.
FOTO JOHAN LINDSTEN
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En naturlig del  
av vardagen

Bli månadsgivare du också!

erikshjalpen.se/manadsgivare

Tilda, 28 år

Tomas & Louise, 44 år

Margareta, 70 år

Vi ger 
varje 

månad!


