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Erikshjälpen utser barnhjälte
Nu vill kirurgen Ann Cherian ge tillbaka
Barnparlament som förändrar liv
TEMA: I TRYGGA HÄNDER

“Bubblor är så bra mot oro”
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INBLICK

Välkommen till
en ny tidning!
Kära läsare och Erikshjälpare! Denna
gång ser din Eriks-tidning lite annorlunda ut. Egentligen har du fått två. Dels
tidningen som ger dig återkoppling från
vår fantastiska verksamhet för barn, i när
och fjärran. Dels second hand-butikernas
magasin med inspiration och idéer till
en spännande värld och framtidsinriktad
livsstil. På så sätt har vi sparat lite pengar,
vilket jag vet att många av er uppskattar.
Men vi har framför allt valt att från och
med nu samla Erikshjälpens fokus till
ett gemensamt budskap om hopp och
hållbarhet.
I en värld som förändras allt snabbare,
som skrämmer och oroar, vill vi bidra
med tro på framtiden. Vi vill ge hopp och
tillsammans med våra gåvogivare förändra världen. Samma drivkraft finns
i våra butiker där
varje medarbetare
gör sitt yttersta
för kundernas
upplevelse
av

glädje och gemenskap, där varje köp är en
god affär. I ordens rätta bemärkelse.
I centrum för detta fokus på hopp och
hållbarhet finns barnen. Barn som heter
Felicia och Carl, Fahima och Shahidul.
Älskade barn som av olika skäl mött livets
orättvisor alldeles för tidigt. Kanske sitter
en förälder i fängelse, kanske har man
tvingats på flykt undan krig eller i brist
på mat. Kanske är mamma i Sverige för
att tigga till försörjning, kanske har pappa
slagits och förstört tilliten till vuxna.
Dessa barn, oavsett var de finns någonstans, har en sak gemensamt. Med rätt
förutsättningar kan de förändra världen.
Vi vill ge dem dessa förutsättningar,
vi vill ge hopp och tillsammans bygga
hållbarhet. Inget uppdrag kan vara större
och mer utmanande. Och det är vi som är
kallade till detta, du, jag, varje medarbetare och gåvogivare. Wow, vilken glädje
att få bidra till hopp för barn och hållbarhet för vår värld. Tack för dina böner
och omtanke, tack för din gåva och ditt
engagemang.

Daniel Grahn

Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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ÅRETS ERIKSHJÄLTE: Erikshjälpen vill
lyfta barns engagemang genom nytt pris.
TEMA I TRYGGA HÄNDER: Familjen Tolf
vet vad ett skratt i sjukhusrummet betyder.

NYFIKEN PÅ: Från Indien till Sverige och ut
i världen igen – Ann Cherian ger tillbaka.
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Saisa
“Jag tycker att det är bra att jag får lära mig om barns rättigheter
för annars vet jag ju inte om människor hindrar mig från det som
är min rättighet. Och så kan jag berätta om barns rättigheter för
kompisar som inte vet."
Det säger Daniel Saisa Nyinke. Han går i första klass på en skola
i Kenya som stöttas av Erikshjälpen och Erikshjälpens partner Nalala. Saisa är med i skolans barnrättsgrupp, som lär sig om barnkonventionen och även sprider kunskapen vidare.
Saisa, hans föräldrar och hans lillasyster bor i en manyatta, en
traditionell massajbostad. Ibland blir det ganska trångt och rökigt
inomhus och det är svårt att läsa läxor efter att det har blivit mörkt
eftersom familjen bara har en liten fotogenlampa.
"Lampan får ögonen att klia. Men jag tycker om att bo här och
platsen som vi bor på. I skolan tycker jag bäst om naturvetenskap
för jag vill bli läkare när jag blir stor."
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KRÖNIKA: Varje barn som blir sett är
en gåva.

SOHAGINI, 17 ÅR: “Så har barnparlamentet förändrat mitt liv.”

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen
kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv,
både nu och i framtiden.
Arbetet pågår i 17 länder, inklusive
Sverige, tillsammans med ett 70-tal
lokala partnerorganisationer och med
fokus på barns rätt till utbildning, hälsa,
trygghet och skydd samt fritid.
Barnen och deras familjer involveras
och de är själva med och förändrar sin
vardag, nu och framåt. Erikshjälpen
startades av Erik Nilsson när han själv
var ett barn.
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Jag kan berätta för
kompisar som inte vet
FOTO: ANNA HÅLLAMS
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TEMA: I TRYGGA HÄNDER
TEMA: ATT SK APA MOTSTÅNDSKRAFT

Nominera på
erikshjalpen.se!

Här är oron
som bortblåst

Vem blir Årets Erikshjälte?
Erikshjälpen startades av ett barn –
för andra barn. Att barn kan är något
som genomsyrar hela verksamheten.
För att ytterligare uppmuntra och
uppmärksamma barns engagemang
för andra instiftar organisationen nu
utmärkelsen Årets Erikshjälte.
Erikshjälpen arbetar i dag i 17 länder,
tillsammans med ett 70-tal lokala
partnerorganisationer och genom ett
100-tal olika projekt. Tusentals barn
och familjer får hjälp, stöd och redskap till ett bättre liv – varje dag.
Att allt arbete bygger på att en
blödarsjuk pojke i Ruda i Småland för
över 70 år sedan kände att han ville
göra något för att hjälpa andra sjuka
barn, är en ganska hisnande tanke.
– Erik var själv ett barn när han
startade den verksamhet som i dag är
Erikshjälpen. Genom att instifta utmärkelsen Årets Erikshjälte förmedlar vi, med Eriks historia som grund,
det budskap som genomsyrar hela
vårt barnrättsarbete: att barn kan och
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att barns delaktighet är viktigt, säger
Daniel Grahn, Erikshjälpens generalsekreterare.
På Erikshjälpens hemsida kan vem
som helst nominera någon de tycker
är värd utmärkelsen. Kriterierna är
att den nominerade ska vara under 18
år och under det gångna året ha gjort
något behjärtansvärt för andra.
– Det finns många exempel på olika
slags hjältedåd som kan ligga bakom
en nominering, men vi nämner inga
här. På så sätt gör vi inga begränsningar utan ser fram emot att få ta
del av många fina berättelser om barn
och unga som på olika sätt ställt upp
för andra när de behövt det som mest,
säger Daniel Grahn.
En jury med representanter från
Erikshjälpen kommer att gå igenom
alla nomineringar och tillsammans
utse Årets Erikshjälte. Utmärkelsen
tillkännages i samband med Eriksdagen den 27 april, en dag som firas årligen i alla Erikshjälpen Second Hands
butiker till minne av Erik Nilsson.

Förutom äran får Erikshjälten tilldela
25 000 kronor till valfritt projekt inom
Erikshjälpen.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: OSKAR SWERLANDER

Nominera på
erikshjalpen.se!
För första gången delar Erikshjälpen 2019 ut priset Årets Erikshjälte.
Priset går till ett barn/en ungdom
som gjort något behjärtansvärt för
andra.
Utnämningen sker i samband
med Eriksdagen som lördagen 27
april firas till minne av Erik Nilsson
och som blir en barnens dag i Erikshjälpen Second Hands butiker.
Nominera din Erikshjälte på
erikshjalpen.se/erikshjalte senast
24 mars.

Vardagen rycks undan. Allt är annorlunda. Behandlingar
gör ont och ingen kan svara på när det blir bra igen. Att vara
liten och hamna på sjukhus är skrämmande och svårt. Men
det går att skingra oron. Med bubblor, ballonger och en och
annan grön plyschdrake kommer man långt.
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TEMA: I TRYGGA HÄNDER

H
Barns delaktighet
viktig i vården
Enligt FN:s barnkonvention
har barn rätt till bästa möjliga
hälsa och rätt till sjukvård och
behandling. Barns mänskliga
rättigheter ska respekteras
och barns bästa ska alltid
komma i första rummet.
Barn som tillåts vara
delaktiga i vårdbeslut och
bedömningar får en positivare
upplevelse av vårdtiden, enligt
en studie vid Högskolan i
Halmstad. Delaktigheten skapar dessutom andra effekter,
som bättre återhämtning efter
en operation.
KÄLLA: VARDGIVARGUIDEN.SE,
FORSKNING.SE

on har färgsprakande
glittrande skor, randiga knästrumpor, en
knallröd näsa och en
sexsträngad guitalele på
ryggen. Och i den gula
väskan förstås: såpbubblor.
Hon säger att de är magiska. Inte bara
för att man kan samla dem på hög i sin
hand eller för att de inte spricker när de
tar i marken. Nej, utan faktiskt för att de
kan bota oro.
– Ja, bubblor är ett väldigt bra läkemedel, eller jag menar lekemedel, mot oro, det
har jag märkt. Väldigt bra!
Hon heter Plopp och hon är sjukhusclown, en av nio som verkar genom
den ideella föreningen Kultursjukhuset
som stöttas av Erikshjälpen. Varje vecka
möter hon och hennes clownkollegor
barn med olika sjukdomar, under olika
behandlingar – men alla med det gemensamt att de går igenom något oerhört tufft.
Bortryckta från sina sociala sammanhang
och sin vardagstrygghet. Famlande i en
främmande tillvaro bland nålstick, behandlingar och operationer.
Att tillsammans med en sjukhusclown
då få lämna allvaret för en stund är väldigt
betydelsefullt för många barn och även för
barnens anhöriga. Sjukhusclownerna kan
bli tillfälliga kompisar som underlättar i
vardagen på sjukhuset. Flera studier har
visat att stress och oro minskat hos såväl
barn som föräldrar när sjukhusclownen
varit på besök.
Skrattet och leken spelar en avgörande roll, samtidigt som Helen Frosthagen,
som döljer sig bakom Plopps fasad, noga
understryker att mötet alltid måste ske på
barnens villkor.
– Vi måste hela tiden vara lyhörda,
känna av så att barnen är trygga. Leken är
vår väg men det är inte alla som vill gå in

Han var pigg på
lördagen, febrig på
söndagen och döende
på måndagen
i den. Men det är också det som är så fint,
att ett möte med oss faktiskt är något de
själva kan säga nej till. Det är så mycket på
sjukhuset som de inte vill men måste göra,
men här får barnen alltid ett val, säger
hon.
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Emma Tolf minns första mötet med clownerna i sjukhuskorridoren för tre år sedan.
Tvååriga Natanael som klamrade sig fast
vid hennes ben, clownerna som stannade
på flera meters håll och sjöng och spelade
lite.
– De märkte direkt att han inte ville att
de skulle komma närmare, de är verkligen
helt fantastiska på att känna in varje barn.
Våra barn tycker om dem mycket men
de har aldrig varit sådana som kastat sig
fram, säger Emma.
Familjen Tolfs sjukhusresa började i
februari 2016, när Natanael var två och
storasyster Ester tre.
– Natanael gick från att vara pigg och
glad på lördagen, till att vara lite febrig på
söndagen och faktiskt döende på måndagen. Det konstaterades att han hade
fått diabetes typ 1 och vi fick flytta in på
barnavdelningen på länssjukhuset Ryhov i
Jönköping, säger Emma.
Nio månader senare fick Ester samma
diagnos och sedan dess präglas familjens
tillvaro av en ständig oro och ständiga
kontroller av barnens hälsotillstånd. På
skoltid har de varsin resurs som hjälper
till att hålla koll på blodsockermätare och
insulinpump och om nätterna turas föräldrarna om att gå upp varje gång blodsockermätarna larmar.
Varje infektion riskerar att sätta kroppens system ur balans och en helt vanlig
förkylning eller magsjuka kan leda till att
barnen behöver bli inlagda. Det har blivit
otaliga sjukhusbesök.
– När andra föräldrar funderar på vem
som ska vara hemma och vabba, funderar
vi på om vi ska ringa ambulans eller inte,
säger pappa Tommy.
Vi sitter runt ett litet bord, lillasyster
Miriam klättrar i pappas knä. Natanael
och Ester sitter lugnt med och lyssnar
mest. Men så petar Ester till på mamma
och säger tyst:
– Jag mår dåligt.
En snabb kontroll av blodsockermätaren
visar att värdet är lågt och Emma tar vant
fram några druvsockertabletter ur fickan.
Ester tuggar och snart är blicken piggare
igen.
När sjukhusclownen Plopp gör entré en
stund senare tar det inte lång tid förrän
både Ester och Natanael vill välja vilket
ballongdjur som ska blåsas upp och när
de magiska såpbubblorna kommer fram är
jakten i full gång.
– Plopp är rolig och brukar göra roliga
grejer. Jag gillar såpbubblorna mest, säger
Ester.

bildtext

"När någon knackar på ens dörr och kommer in och är lite skojig, då är
det bara så otroligt skönt att få skratta", säger Emma Tolf om värdet med
sjukhusclownerna. Natanael, fyra år, och Ester, sex år, har båda diabetes
typ 1 och minsta infektion riskerar göra så att de behöver bli inlagda.

Emma beskriver det som att sjukhusclownerna skapar en frizon, som
går utanför sjukhusets normala regler.
– När ens barn är inlagt mår man
som förälder allt annat än bra själv.
Ändå måste man hålla ihop. För
att barnen ska klara alla gånger de
sticker och sticker står man där med
ett leende på läpparna och säger “åh,
vad duktig du är älskling” när det
enda man vill skrika är “stick i mig
istället!”. Det blir som ett stort mörker
inom en. När någon då knackar på
ens dörr och kommer in och är lite
skojig, då är det bara så otroligt skönt
att få skratta, även för oss vuxna. När
allt är normalt orkar man ju vara den
där skojiga själv, men på sjukhuset
orkar man inte vara rolig.
Vardagen på sjukhus består ofta
av många måsten, långa väntetider
och rädslor. Och det var just i det

sammanhanget som Erikshjälpens
arbete startade i slutet av 1940-talet,
med Erik Nilssons engagemang för
sjuka barn.
– Erik, som själv var blödarsjuk,
visste av egen erfarenhet hur jobbigt
det var att befinna sig på sjukhus
under långa perioder och han började
uppmuntra andra sjuka barn genom
att skicka brev och små presenter.
Att främja barns hälsa har sedan dess
varit ett arbete som ligger Erikshjälpen varmt om hjärtat, säger Birgitta
Johansson, chef för Erikshjälpens
Sverigearbete.
Kultursjukhusets verksamhet
finansieras helt av sponsorer och
Erikshjälpen har stöttat arbetet i flera
år. Under förra året inleddes ett ännu
tätare samarbete.
– Sjuka barn kan vara glada barn

använde Erik som motto när han
skickade uppmuntrande presenter.
I dag får barn oftast mycket leksaker
och andra prylar och därför vill
vi nu satsa mer på hälsostärkande kulturella
aktiviteter och möten.
Vi har genom åren tagit
del av Kultursjukhusets arbete och vet vad
det fått betyda när sjuka
barn får vara glada barn om än för en
stund mitt i det svåra, säger Birgitta
Johansson.
Drygt 7100 kilometer söder om
sjukhuset där clownen Plopp jobbar
hjälper numera den gröna draken
Jeremiah till vid provtagningar och
smärtsamma vårdsituationer på
barnavdelningen.
Jeremiah busar, lyssnar och berät-
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TEMA: I TRYGGA HÄNDER

Patienten Hasani Ismael pratar med draken Jeremiah
och sköterskan Olive Mshana samtidigt som en
annan sköterska justerar Hasanis kanyl. Efter att elva
sjuksköterskor på Nkinga-sjukhuset i Tanzania fått
utbildning om barnperspektiv i vården får barnen ett
bättre bemötande som också ger en säkrare vård.

“Plopp är rolig och brukar göra roliga grejer. Jag
gillar såpbubblorna mest”, säger sexåriga Ester som
tillsammans med lillebror Natanael tillbringar mycket
tid på sjukhus då de båda har diabetes.

”Sjuka barn kan
vara glada barn”
Erikshjälpens grundare
Erik Nilsson startade verksamheten
genom att skicka
presenter och brev
till barn på sjukhus.
Hans motto lever
vidare än i dag.

Clownbesök
även i Afrika
Skandinaviska Läkarbanken har vid
flera tillfällen skickat ut Lotten Sjönneby, alias Doktor Lowe och grundare
av Kultursjukhuset, till Zambia och
Kenya. Många av barnen som ligger
inlagda på sjukhusens barnavdelningar
där är svårt sjuka på grund av allvarlig
undernäring. Många behandlas också
för brännskador. Insatserna blir en
blandning mellan sjukhusclowneri och
lekpedagogik och mycket av kommunikationen sker genom kroppsspråk och
gestikuleringar.

tar saker för barnen som är inlagda
på Nkinga-sjukhuset i Tanzania. Han
är en handdocka i plysch, som sjuksköterskorna kan använda för lekfull
avledning.
Att jobba med avledning är något
helt nytt på Nkinga-sjukhuset och
något som är allt annat än självklart
på de flesta sjukhus i Östafrika.
Barnpatienter tillfrågas ofta inte om
huruvida de har ont. Sjuksköterskor
är inte vana vid att informera barn
om vilka undersökningar och behandlingar som ska göras och varför,
så barnen vet inget om vad som ska
hända. Det leder till att barn har ont i
onödan, är rädda och känner total förlust av kontroll över sin egen kropp.
Gallskrikande barn hålls fast vid

Avledning
har en otrolig effekt
på de flesta barn
smärtsamma såromläggningar, som i
Sverige skulle ha gjorts under narkos
eller med starka smärtstillande
mediciner. Barn blir livrädda för att
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behöva åka till sjukhus igen. Vårdsituationen är oerhört frustrerande för
alla inblandade, vilket kan leda till
att barn inte får en säker vård – och i
värsta fall att barn dör i onödan.
– Man har en helt annan syn på barn.
Respekten för barnet finns inte där på
samma sätt som i Sverige. Men om
sjuksköterskorna som möter barnen
får nya tankar om barns rättigheter
och i hjärtat förstår
att ett barn är lika
mycket värt som till
exempel deras sjukhusdirektör, då har
vi kommit en bit på
väg, säger den svenska
barnsjuksköterskan Pernilla Ardeby.
Tillsammans med Marita Hasselberg, också barnsjuksköterska, höll
Pernilla Ardeby under våren 2018 en
pilotutbildning i Pediatric Nursing
Course på Nkinga-sjukhuset. Elva
sjuksköterskor deltog i utbildningen,
som handlar om helhetssyn inom
barnsjukvården med ett tydligt fokus
på barns rättigheter.
– Som en röd tråd genom utbildningen pratade vi om "seeing the
world through the eyes of the child",
att gå ner på barnets nivå, förstå

vad barnet känner och tänker – och
bemöta barnet utifrån det, säger Pernilla Ardeby.
Att till exempel få en fuktig och
väsande inhalationsapparat nertryckt
över mun och näsa samtidigt som
man blir fasthållen kan upplevas
som ett övergrepp om en barnpatient
inte förstår vad det är som händer.
När sjuksköterskorna ser på situationen ur barnets perspektiv förstår de
vikten av att berätta för barnet vad
som ska hända och varför. För flera
av kursdeltagarna blev utbildningen
en positiv ögonöppnare.
"När vi har mött barnen har vi ofta
stått upp och hållit i stora sprutor
vilket har gjort barnen oroliga, samarbetsovilliga och då har vi missat viktig information vid undersökningen
av dem. Men möter vi barnen på barnens nivå, speciellt när vi träffar en
patient för första gången, så kommer
de att samarbeta och vi får all information vi behöver för att kunna vårda
dem”, skrev en av sjuksköterskorna i
utvärderingen efter utbildningen.
Initiativet till utbildningen Pediatric
Nursing Course togs av Dr Sunil
John, barnläkare från USA, när han
arbetade på Tansens missionssjuk-

hus i Nepal. I Nepal, liksom i Östafrika,
saknades barnperspektivet i vården.
Barnsjuksköterskan Pernilla Ardeby
bodde i Tansen tillsammans med sin
familj under nästan fem år, 2008-2012,
utsänd av Evangeliska Frikyrkan. Under den tiden utvecklade och införde
hon Pediatric Nursing Course på Tansens missionssjukhus. Våren 2013 blev
kursen godkänd av Hälsoministeriet i
Nepal för nationell lansering.
Tansen är liksom Nkinga samarbetssjukhus till Skandinaviska Läkarbanken som arbetar nära Erikshjälpen.
Med stöd av Skandinaviska Läkarbanken och Erikshjälpen har den nepalesiska utbildningen omarbetats av en
grupp barnläkare och barnsjuksköterskor för att passa i den östafrikanska
vården. Pilotkursen förra våren genomfördes med gott resultat och Erikshjälpen och Skandinaviska Läkarbanken
vill nu sprida Pediatric Nursing Course
till fler sjukhus och fler länder.
40 av 1 000 levande födda barn i
Tanzania dör innan de hunnit fylla ett
år, vilket kan jämföras med 2,4 barn i
Sverige. En målsättning med Pediatric
Nursing Course är att fler barn ska få
en kvalitativ vård och att inga barn ska
dö av sjukdomar som går att förebygga

eller bota. Utbildningen tar upp vanliga
östafrikanska barnsjukdomar och ämnen som omvårdnad av för tidigt födda,
smärtlindring och hur man tidigt kan
se att ett barns tillstånd är på väg att
försämras. Det som gör utbildningen
unik är att den också har ett stort fokus
på så kallade mjuka värden, som kan
hjälpa till att skapa trygghet för barn
som blir inlagda på sjukhus. Kursdeltagarna får lära sig om barns rättigheter
och emotionella behov, hur man på ett
bra sätt pratar med barn i olika åldrar
och hur barn kan visa att de har ont. De
får också lära sig om vikten av avledning och lek.
– Avledning har en otrolig effekt på
de flesta barn. Smärtsamma procedurer som nålsättning och såromläggning är det som de flesta barn är räddast för. Att då få leka med såpbubblor,
titta på en filmsnutt eller prata med en
sköterska om sina intressen kan göra
stor skillnad för hur barnet upplever
sjukhusvistelsen, säger Pernilla Ardeby.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN, SOFIA DENZLER
FOTO: ANNA HÅLLAMS, PERNILLA ARDEBY

Så kan du hjälpa
GE TRYGGHET
TILL SJUKA BARN
Genom att ge en gåva till Erikshjälpens
arbete för barns rättigheter bidrar
du till att skapa trygghet för barn på
sjukhus.
• Swisha en gåva till 900 92 83
märk SJUKHUS
• Ge en gåva via vår hemsida:
erikshjalpen.se/sjukhus
• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3
eller bg: 900-92 83
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KRÖNIK A

Förtroende viktigast
för givaren

Fem år i utanförskapets skola

Sex av tio svenskar skänker pengar till ideella
organisationer. I valet av organisation är
givarens förtroende för verksamheten det som
avgör allra mest. I andra hand kommer hur bra
organisationen är på att visa hur de använder
de insamlade pengarna och i tredje hand hur
pass känt organisationens varumärke är.
KÄLLA: NOVUS

Dialog med kyrkor om barnhem

av Sveriges kommuner har inte
något specifikt stöd för barn med en
frihetsberövad förälder, det visar en
kartläggning som Socialstyrelsen har
gjort på uppdrag av regeringen.

FRITIDEN INTE SÅ FRI
I RYSSLAND

fokusera på att lyfta frågan i kyrkliga
sammanhang.
– Vi vet att det inom frikyrkan finns
en tradition av starkt engagemang
för att hjälpa barn i utsatthet. Därför
vill vi skapa mötesplatser för samtal
kring hur ett sådant stöd bäst utformas och hur det kan gå till att ställa
om från barnhem till insatser som
skapar förutsättningar för hållbar
utveckling i den kontext där barnen
växer upp, säger Peter Toftgård, programchef för Erikshjälpens internationella arbete.

Fler tvingas på flykt

FOTO: BEN WHITE / UNSPLASH

Fritidsintresse, bara för nöjes skull? Inte i
Ryssland. Där anses barnens fritidsintressen
av många föräldrar vara viktigare än skolan.
Den ryska medelklassen, särskilt i de större
städerna, litar inte på att deras barn kommer
att kunna få ett bra jobb enbart genom det
de lär sig i skolan och att barn tar lektioner i
något varje dag efter skoltid är inte ovanligt.
Vissa klarar av det höga tempot medan andra
blir överansträngda, sover dåligt och får sämre
betyg som följd. KÄLLA: DN

För femte året i rad har antalet flyktingar
i världen ökat. I slutet av 2018 befann sig
68 miljoner människor på flykt, de flesta i
sitt eget land. KÄLLA: OMVÄRLDEN.SE

”Hur ska jag göra för att få mitt barn att älska
sig själv? Genom allt. Kan man det?
Jag försöker ge mina barn tid, för
i tiden kan man prata, få dem att
vilja öppna sig, prata med mig. Så
länge man pratar finns en ventil.
Utan ventilen sprängs man till slut.”

FOTO: WASAMA DOJA

79%

De senaste två åren har Erikshjälpen
genom satsningen Barnhemskollen
lyft problematiken kring barnhem och
arbetat för att skapa engagemang
för mer hållbara sätt att stödja barn
i utsatthet. Genom tidnings- och debattartiklar, föreläsningar och genom
sajten barnhemskollen.se har frågan
problematiserats ur flera perspektiv.
Nu går arbetet in i en ny fas genom
projektet Barnhemsdialogen. Tillsammans med Evangeliska Frikyrkan
och Svenska Alliansmissionen ska
Erikshjälpen under en treårsperiod

Ljudnivån var uppskruvad till max. En
efter en klättrade mina klasskamrater ut
genom fönstret och ner på skolgården i
bara strumporna. Jag försökte koncentrera mig på mina mattetal medan den
sjunde vikarien på några veckor satt och
läste en bok. Vi var 26 elever från 21 nationaliteter i klassen på skolan i utkanten
av Uppsala. Vi barn brydde oss inte om
vilket land vi kom från, vi gick i tvåan och
alla var lika mycket värda. Året var 1983,
jag var åtta år och den hunger jag haft
efter att lära mig nya saker hade börjat
tyna bort.
Efter fem år av kaos fick mina föräldrar
nog och flyttade mig till en privatskola.
Jag fick jobba hårt för att komma ikapp,
men med studiero i klassrummet och
lärare som hade positiva förväntningar på
mig gick det snabbt att lära nytt.
Jag undrar ibland hur det gick för mina
första klasskamrater. Klarade de skolan
eller gav de upp? Fick de jobb?

Att motverka utanförskap
är en stor vinst
I mitt arbete med nätverket Empower
möter jag barn och unga i mångkulturella
områden som har det likadant i dag, som
jag hade det då. Områden som inte har
haft så starka röster. Där många barn
tidigt hamnar i utanförskap.
Ett exempel, där en Empower-mötesplats finns, är Bergsjön i Göteborg. På
Bergsjöskolan går 67 procent av eleverna
ut grundskolan utan gymnasiebehörighet,
enligt Göteborgs stads Jämlikhetsrapport 2017. Nästan sju av tio elever. Men
det finns hopp. En grupp föräldrar har

tillsammans med Svenska Kyrkan och
Familjebostäder i Bergsjön startat ett
studiecenter där barn och ungdomar
kan få läxhjälp. Studiecentret erbjuder
också ett forum där föräldrar kan få stöd
i sitt föräldraskap. Föräldrarnas engagemang tas till vara och de uppmuntras att
kvällsvandra i området. Barnen får hjälp
med läxor och hela området blir tryggare.
Forskning visar att samhällskostnaderna
för utanförskap är enorma. Ett exempel
i rapporten ”Orten bakom våldet” från
2017 visar att samhällskostnaden för ett
kriminellt gäng (åtta personer, 13-27 år) är
runt 140 000 000 kronor. Att sätta in tidiga
insatser för att motverka utanförskap och
kriminalitet innebär alltså en stor vinst
för samhället – och för de barn och unga
som berörs.
Det finns cirka 180 utanförskapsområden i Sverige i dag. Där bor 550 000
människor, 6 procent av landets befolkning. Det som sker där är inte bara en
fråga för dem som bor där, utan påverkar
också resterande 94 procent av befolkningen. För att lyfta människor som lever
i utanförskap behövs bland annat jobb
och en stabil försörjning. För att få ett
arbete behöver vi klara skolgången.
Det är därför av yttersta vikt att se barn
som bor i mångkulturella områden, att ge
dem redskap och hopp för framtiden. Vi
på Erikshjälpen bygger därför nätverket
Empower. Varje barn som blir sett och
lyft är en gåva till dig och mig, en gåva till
Sverige.

CAROLINE JOHANSSON
Ålder: 43 år
Bor: I ett sekelskifteshus i Partille
utanför Göteborg.
Familj: Maken Niklas 44 år, barnen
Jack 12 år, Theo 10 år och Mahdi 19
år (ensamkommande från Afghanistan) samt småländska katten Bob.
Gör: Jobbar på Erikshjälpens Sverigeavdelning som projektledare för
Empower, ett nätverk för att stärka
och utveckla mötesplatser för unga,
med syfte att förebygga utanförskap
och riskbeteenden.
Brinner för: Att ge framtidstro,
förmedla hopp och uppmuntran till
medmänniskor.

caroline.johansson@erikshjalpen.se

My Feldt, konditor, programledare och författare till boken “Blåbärssnår, äppelskrutt
och rabarberskugga”. Och mamma till tre. FOTO: LINDA LOMELINO
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Sohagani, 17 år:

”Barnparlamentet
förändrade mitt liv”
För tre år sedan blev Sohagani medlem i ett barnparlament. Sedan dess
har hon fått uppleva vilken enorm kraft som finns i barns engagemang
och vilka förändringar barn kan åstadkomma på samhällsnivå. Men
framför allt är hon ett levande bevis på att barnparlament faktiskt kan
förändra liv.
Sohagani är sjutton år och bor i byn
Partapur, i delstaten Jharkand i
Indien, tillsammans med sin familj.
Hon är äldst av fyra syskon med föräldrar som försörjer sig främst inom
jordbruk. Hon gick i skolan upp till
årskurs åtta, men sedan hände något.
– Jag var tvungen att byta skola
för att börja i de högre årskurserna.
Den nya skolan låg så långt ifrån mitt
hem att jag hoppade av, berättar hon.
I ett år uteblev hon från skolan.
Men så fick hon chans att komma
med i ett av de barnparlament som
Erikshjälpens samarbetspartner driver – och då förändrades allt.

FAKTA
I många av Erikshjälpens projekt är
barnparlament, barnrättsgrupper eller
barnklubbar viktiga inslag för att ge
barnen en egen plattform. Här kan
de träffas för att ha roligt, lära sig om
barnkonventionen och diskutera saker
som är viktiga för dem. I grupperna
stärks barnens självförtroende och de
lär sig att de har rätt att tycka saker
och rätt att vara med och påverka
samhället.
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I barnparlamentet får barnen lära sig
om sina rättigheter. De diskuterar
också viktiga ämnen, till exempel
vikten av utbildning. I detta nya
sammanhang förstod Sohagani hur
viktigt det var att hon fortsatte skolan. Av sina föräldrar fick hon hjälp
att kontakta skolledningen som i sin
tur erbjöd henne en cykel som fanns
på skolan. Numera cyklar hon femton
kilometer enkel väg till skolan varje
dag.
– Barnparlamentet har totalt förändrat mitt liv. Jag har fått ett bättre
självförtroende och jag drömmer om
att bli sjuksköterska. Det finns inga
sjuksköterskor i min by och jag vill så
gärna tjäna mitt samhälle.
Med hjälp av barnparlamentet

Internetanvändningen fortsätter att öka och går allt
längre ner i åldrarna. Av dagens tvååringar använder 15
procent internet dagligen. Det är samma frekvens som för

Sohagini med sin pappa
Kunam, sin mamma Rani, sin
farmor Rani och sina systrar
Lilmuni och Miru.

luckras också gamla attityder kring
utbildning upp bland den vuxna
generationen. Sohagani framhåller
att barnparlamentet haft en stor
inverkan på byn, både i frågor som rör
klimat och miljö men också utbildning.
När medlemmarna för en tid sedan
framförde ett drama för byborna om
hur viktigt det är att alla barn får
chans att gå i skolan, blev många

föräldrar rörda till tårar.
– Mina föräldrar är väldigt stolta över mig, för att jag fortsatt min
utbildning och för att jag lär mig så
mycket i barnparlamentet, säger
Sohagani.

TEXT: JOHANNA STRINDLÖV
OCH PATRICIA FRANZÉN
FOTO: JOHANNA STRINDLÖV
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ENGAGEMANG

“Vi tror på dig
som är ung!”

De fick in
4 140 kronor
till flickor i
Kenya!

Fredrik Hagelvik jobbar
med att ta tillvara unga
människors engagemang
inom Erikshjälpen. Vill du,
ditt barn, din skolklass eller
din konfirmandgrupp göra en insats för
barns rättigheter? Välkomna att kontakta
Fredrik på fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se.

mer

När barnen bestäm

Förskola gav 700
kronor till höns
I december anordnade Smulans förskola i Kaxholmen en
julfest. På julfesten hölls ett
lotteri och barnen bestämde
att pengarna från lotteriet
skulle gå till något bra. Valet
föll bland annat på Erikshjälpens hönsprojekt i Kenya –
och summan? 700 kronor!

”Det känns roligt att
få göra andra glada”
Släkt och grannar hjälpte till att
baka. Under två dagar stod Emmalisa
Holm och Rebecka Lia bakom disken
och sålde kakor på löpande band.
Försäljningen slutade på drygt 4 000
kronor. Pengar som de utan omsvep
valde att skänka till Erikshjälpen.
De båda tjejerna bor utanför Vetlanda
och redan i somras öppnade de sitt
första tillfälliga kafé. Så föddes tanken
om ett julkafé och den tredje adventshelgen höll de öppet i ett av familjen
Lias gårdshus. Släktingar och grannar hade hjälpt till med bakningen,
affischer tryckts upp och hela lördagen och söndagen skötte Emmalisa
och Rebecka försäljningen.
– Det kom cirka 80 besökare och
vi fick in 4 140 kronor, berättar de.
I somras delade de på förtjänsten från kaféet, då det var deras
14

sommarjobb, men denna gång var de
överens om att inte behålla pengarna själva.
– Vi har ju inte så stort behov av
dem utan ville ge bort dem och så
tänkte vi på Erikshjälpen. Jag har
arbetat med Erikshjälpen i skolan,
säger Emmalisa.
Mer specifikt valde tjejerna att
pengarna skulle gå till Erikshjälpens
arbete för flickors rätt till utbildning
i Kenya. De trivs själva i skolan,
drömmer om att få arbeta med
människor och önskar att det vore
en självklarhet att alla barn skulle få
tillgång till utbildning.
– Det känns roligt att få göra
andra glada. Vi skulle verkligen
vilja göra något liknande igen, säger
Rebecka.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: PRIVAT

Elin är Erikshjälpens
yngsta fadder
Elvaåriga Elin Lundell valde i vintras att
bli Ung Fadder vid en av Erikshjälpens
konserter.
– Jag tittade lite i tidningen vi fick innan konserten och det stod att man kunde
bli det. Jag kände när jag läste om det att
det skulle kännas bra.
Efter konserten fick Elins föräldrar
frågan om de ville ge till Erikshjälpen
varje månad.
– Mamma och pappa svarade att de
redan är faddrar. Men då sa jag att jag
ville bli ung fadder! Först tittade mamma
och pappa lite på mig, men sedan sa de
att jag fick det.
Elin valde att stödja flickors rättigheter
eftersom hon tycker att alla flickor ska
ha samma rättigheter som pojkar. Att de
ska få utbilda sig till vad de vill och sedan
få jobba med vad de vill.
– Jag känner mig glad att jag får vara
med och hjälpa andra som inte har det
så bra som jag, säger Elin.

Tack för
er julgåva!
Många företag valde 2018 att ge sin julgåva till Erikshjälpens
arbete för en hållbar värld för barnen – dagens och morgondagens.
Det är vi så glada och tacksamma för, tack!
Fogmaker International AB
Hagagruppen AB
Stålgross i Sverige AB
John Deere Foresty AB
AI Executive Search SM AB
Café Bar Sverige AB
Alois Assistans AB
Sandgens Lastpall
Dunke Design AB
Bröderna Jonssons Träindustri AB
Easit AB
Elteknik & Konstruktion i Stockaryd AB
Elphan AB
Boetten Bygg AB
Effect Reklambyrå AB
Displaybyte Sverige AB
Rickard Heldemyr Design AB
Säkra Vetlanda AB

Karosseriteknik i Jönköping AB
AB Nevotex
Pia Relations AB
Östgöta Media AB
SA Interiör AB
MHVP Förvaltning AB
JPS Konsult i Vrigstad AB
Yellon AB
Anderssons Mekaniska AB
GRASS Nordiska AB
Team Rix AB
Flintdolken i Värnamo AB
Framtidens Skog i Sverige AB
Montico HR Partner
Mariestads Kökscenter
LRF Konsult Vetlanda
Ingarps Trä AB
Emprender AB
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NYFIKEN PÅ

FRÅN INDIEN TILL SVERIGE TILL NEPAL

”Ingen hemgift, det blir
utbildning”
Som tonåring i Delhi fick hon stipendium från Farbror Eriks Hjälpverksamhet
för att studera medicin. Mötet med en speciell patient, en svensk turist,
förde henne så småningom till Norrköping. Nu har Ann Cherian rest ut med
Skandinaviska Läkarbanken för att ge något tillbaka.
TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

A

nn Cherian har ganska nyligen kommit
hem från Nepal när
vi träffas i kaféet
på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Under knappt
fyra veckor har hon som volontär
för Skandinaviska Läkarbanken
arbetat på Tansens sjukhus i nedre
Himalaya, på 1600 meters höjd, utan
många av de moderniteter som finns
på svenska vårdinrättningar.
– Jag kunde inte tro mina ögon
när jag såg att instrumenten för
titthålsoperationer var från 1960-talet. Men patienterna mådde lika bra
efter operationer där som de mår
här, säger Ann Cherian.
– Jag såg ivrig entusiasm och

Han var
turist, han klättrade i Himalaya
utan syrgas

passion hos behandlande läkare.
Aldrig var det tal om platsbrist eller
ont om resurser, det fanns alltid tro
på att allt skulle ordna sig.
Varje arbetsdag gjorde Ann åtta
till tio planerade ingrepp som galloperationer och hudtransplantationer. Utöver det tillkom akutanmälda
operationer.
– Många små barn kom till
sjukhuset med förfärliga brännskador. Jag fick förklarat att boskapen
istället för hö får en blandning av
olika gryner som man först har hällt
hett vatten över för att grynen ska
svälla. Vattnet värms i stora kärl, det
är en daglig syssla. Och barnen kan
råka ramla i...
Redan som ung visste Ann Cherian
att hon ville jobba inom vården. Hon
växte upp i Delhi i Indien tillsammans med två systrar och en bror.
Anns mamma var sjuksköterska
och pappan jobbade på Sveriges
ambassad. Föräldrarna var måna
om att barnen skulle få möjlighet att
studera.
– Min far sa att “Det blir ingen

hemgift, det blir utbildning istället”.
Han var modern för sin tid. Det var
inte alla i släkten eller bland hans
kompisar som höll med om det han
sa.
Men så dog Anns mamma och
pappan blev ensam tvungen att stå
för alla barnens studiekostnader.
Han fick då tips om ett stipendium
hos Farbror Eriks Hjälpverksamhet,
nuvarande Erikshjälpen.
– Jag och en av mina systrar fick
stipendium och det var en stor hjälp.
Jag vet inte hur det skulle blivit
annars, jag har inte tänkt så mycket
på det. Min andra syster försörjdes
av min far och min bror gick in i
flottan, berättar Ann.
– Utbildningen har varit mig till
stor glädje!
Efter studierna på Lady Hardings
Medical Collage i Delhi jobbade
Ann Cherian bland annat på ett
missionssjukhus och i flyktingläger
i Laos och Thailand. Några år efter
utbildningen, på ett sjukhus i Indien,
fick hon hand om en patient från
Sverige.

– Han var turist, han klättrade i
Himalaya utan syrgas. Inte hela vägen,
men ganska högt upp. Han hade fått
en hjärtmuskelinflammation.
De blev förälskade och så småningom ett par. Han kom ofta tillbaka till
Indien och efter ett antal år bestämde
de sig för att flytta ihop – och att en
av dem därmed skulle lämna sitt
hemland. Planen var att bosätta sig i
Indien, men först skulle Ann besöka
Sverige.
– Jag kom till Sverige och hade
egentligen en returbiljett till Indien,
men så blev jag gravid och vi fick
barn.
Det blev ingen återresa den gången,
utan Ann lärde sig svenska och 1998,
när andra barnet började förskolan,
fick hon jobb på Vrinnevisjukhuset
där hon i dag är överläkare på kirurgen.
– Dagarna rusar förbi men jag
stormtrivs med att jobba. Visst
kan jag bli trött på vissa saker
ibland, men aldrig på patientkontakten, den tycker jag är
väldigt rolig och intressant.
Och så vet man att man gör
lite nytta här och var, säger
hon.

Anns man dog när barnen fortfarande
var små, så liksom sin pappa blev hon
själv ensamförsörjare. Nu är barnen
vuxna och studerar på universitetet.
Och när barnen står på egna ben vill
Ann göra något som hon tänkt på
länge – att som volontär göra läkarinsatser på platser i världen där
behoven är stora. Hon vill ge något
tillbaka, som ett tack för utbildningen
som stipendiet i tonåren bidrog till. I
och med kopplingen till Erikshjälpen
känner hon att Skandinaviska Läkarbanken är ett naturligt sammanhang
att engagera sig i.
– Uppdraget i Nepal kändes väldigt
positivt och jag hoppas kunna göra
fler insatser framöver.
Sedan intervjun gjordes har Ann
Cherian också gjort ett akutuppdrag
för Skandinaviska Läkarbanken i
Indonesien.

KORT OM ANN
Ålder: 63 år.
Familj: Barnen Ebba, 24 år, och Lukas, 22 år.
I familjen finns också hunden Leo.
Bor: Norrköping.
Gör: Överläkare på kirurgen på Vrinnevisjukhuset.
Intressen: Läser en hel del, lyssnar på musik och
går promenader med hunden. Är också i torpet
utanför stan.

