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Hon slutade slå sina barn
Stor hopplöshet efter militärkupp

Studenters modeshow ger trygghet

TEMA: BARNS RÄTT TILL FAMILJ

Klä dig miljösnällt i sommar– vänd och
läs!

Barnhem skadar barn
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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 16  länder, inklusive 
Sverige, tillsammans med ett 70-tal 
lokala partnerorganisationer och med 
fokus på barns rätt till utbildning och 
fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

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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NYFIKEN PÅ: Forskaren Karin Högberg vill 
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En av Erikshjälpens bärande ideologiska 
idéer är att varje barn har förmåga att 
förändra och utveckla sig själv och sin 
närmiljö. Med rättvisa och jämställda 
förutsättningar är detta inget hokuspokus 
– det är fakta. 

Det var så Erikshjälpens grundare, Erik 
Nilsson, började sin verksamhet som 
barn. I dagarna färdigställer vi den åtton-
de upplagan av ”I kärlekens tjänst”, boken 
som makan Ulla skrivit om honom. Vi 
påminns återigen om hur omvärlden ville 
begränsa honom. Kompisarna mobbade, 
läraren förstod inte och socialnämnden 
vill få in honom på ålderdomshem. En 
läkare slog fast att Erik inte kunde arbeta, 
en annan varnade för att bli pappa. Alla 
var emot honom. Alla fick fel! Gång på 

gång visade Erik att inget 
är omöjligt, med rätt 

förutsättningar. 
Framför allt inte 
för ett barn. 

Erikshjälpen återkommer ofta till 
begreppet barns rättigheter. I stället för 
att tycka synd om och begränsa vill vi 
förbättra barnens chanser att få blomma 
ut och lyckas. Vi vill se deras drömmar bli 
verklighet. 

Därför ställer Erikshjälpen krav på föräld-
rar och myndigheter, politiker och religi-
ösa ledare. Vi skapar rättvisa möjligheter 
till god hälsa, utbildning, trygghet och 
skydd. Vi ifrågasätter institutionell vård 
som barnhem och anstalter eftersom de 
stjälper mer än de hjälper och riskerar att 
stämpla ett barn för hela livet. (Ungefär 
som man ville stämpla Erik som ”den 
sjuke pojken på hemmet”). Vi uppmanar 
alla våra partnerorganisationer att inspi-
rera barn att forma grupper där man talar 
om rättigheter, möjligheter och framtid. 
Att växa tillsammans är att också växa 
individuellt. Erikshjälpen, med gåvogivare 
och second hand-kunder, tror på barnen. 
Vi tror att de vill och kan. Låt oss skapa 
förutsättningar för en ljus framtid. Tack 
för att du gör oss sällskap!

Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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Ruslana
Att måla är tioåriga Ruslanas stora passion. Med 
penslar och pennor skapar hon färgglada tavlor och 
teckningar av till exempel fåglar, svampar och träd.

– Och jag tycker om att leka, min favoritleksak är 
en docka, berättar hon.

I skolan är bild hennes favoritämne.
– Men jag lär mig att räkna, läsa och skriva också.
Ruslana bor i Belarus och föddes med en funk-

tionsvariation. Liksom många andra barn med 
funktionsvariationer bor hon på en institution, åtskild 
från sin familj. Tillsammans med en lokal partneror-
ganisation arbetar Erikshjälpen för att bryta dessa 
barns utanförskap – för att de har samma värde och 
ska få samma möjligheter till ett utvecklande liv som 
andra barn.
FOTO: OSKAR SWERLANDER

Jag drömmer om att bli konstnär
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”Först var det covid-19, sedan kom 
militärkuppen. Jag känner mig så 
ensam. Det är inte säkert att röra sig 
ute, det är soldater överallt. Det känns 
hopplöst.” Det säger en 17-årig flicka i 
Myanmar med anledning av det oroliga 
läget i landet. 

Sedan militären i Myanmar tog 
makten genom en statskupp den  
1 februari, har landet präglats av 
oroligheter. Protesterna har varit 
starka, på vilka militären svarat med 
våld och många människor har dött. 

 – Även om den demokratiska 
utvecklingen i landet hela tiden har 
varit skör, har det ändå funnits hopp 
om att demokratin ska fortsätta växa 
sig starkare. Nu känns det som att vi 
kastats tio år tillbaka i tiden, säger 
BunChhoeuth Keng, ansvarig vid 
Erikshjälpens regionkontor i Sydost-
asien.

Erikshjälpen har arbetat i det 
tidigare helt slutna landet sedan 2014. 
Tillsammans med två lokala samar-
betsorganisationer görs stora insatser 
framför allt för minoritetsbefolkning-
ar i delstaterna Shan och Kachin. 

Sedan 2017 har Erikshjälpen också 
genomfört ett flertal projekt för att 
hjälpa rohingyer som har flytt från 
Myanmar till Bangladesh.

Efter militärkuppen har det blivit 
svårare för humanitära organisatio-
ner att verka i landet, vilket drabbar 
bland annat internflyktingar i Kachin 
och Shan-staten som är i akut behov 
av humanitärt stöd. Erikshjälpens 
lokala partnerorganisationer i 
Myanmar kan fortsatt bedriva sin 
verksamhet till stor del, även om 
strategier och handlingssätt fått 
ställas om. Till två internflyktingläger 
finns nu militära vägspärrar.

– Humanitära organisationer är 
inte tillåtna att komma in i dessa 
läger för att hjälpa familjer och barn, 
vilket är väldigt allvarligt, säger 
BunChhoeuth Keng.

Flera av de barn och familjer som 
Erikshjälpens partnerorganisationer 
har kunnat komma i kontakt med 
efter kuppen, uttrycker stor oro och 
hopplöshet över situationen. 

– Jag oroar mig väldigt mycket för 
min framtid, tänk om jag aldrig får 
komma tillbaka till skolan igen? Allt 

jag vill är att leva ett vanligt liv i lugn 
och ro. Men min familj har det väldigt 
svårt just nu. Vår inkomst är borta 
eftersom mina föräldrar inte längre 
kan sälja frukt och grönsaker på 
marknaden, säger en 13-årig flicka.

En 17-årig flicka beskriver rädslan 
för att röra sig ute och en 26-årig små-
barnsmamma känner oro för sitt 
barns hälsa. 

– Alla sjukhus är stängda. Dessut-
om är det svårt att få tag i mat, 
priserna har rusat och hyllorna i 
matbutikerna gapar tomma, säger 
hon. 

Erikshjälpens regionkontor i 
Sydostasien följer noggrant utveck-
lingen och har kontakt med de lokala 
partnerorganisationerna för att stötta 
dem i situationen.

– Undantagstillståndet är utlyst för 
ett år. Men om militären återerövrar 
makten till fullo, kan det innebära 
ännu mer begränsade möjligheter för 
humanitära organisationer att verka i 
landet, säger BunChhoeuth Keng.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN 

Oro bland barn i Myanmar  

Läs vår tidigare 
rapport om situationen 
för barnen i Myanmars 

flyktingläger på 
erikshjalpen.se/

rapporter
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Barnhem 
är inga hem 
för barn 

TEMA:  ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT
TEMA: BARNS RÄTT TILL FAMILJ
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Fattigdom får aldrig vara en anledning till att ett barn skiljs från sina 
föräldrar. Ändå är det i dag den vanligaste orsaken till att barn tvingas 
växa upp på barnhem. ”Mina föräldrar hoppades att jag skulle få ett 
bättre liv där. Men så blev det inte”, säger Prak Silen från Kambodja.
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ju år gammal tvingades 
Prak Silen lämna trygghe-
ten i sin familj för att flytta 
till ett barnhem i Kam-
bodjas huvudstad Phnom 

Penh.
– Jag minns flytten till barnhemmet väl. 

Hur rädd och förvirrad jag kände mig och 
hur mycket jag saknade mina föräldrar och 
min syster. Jag ville bara åka hem, men 
hade inget val. Mamma och pappa hade 
bestämt att jag skulle bo på barnhemmet 
och jag ville inte göra dem besvikna.

Att Praks föräldrar valde att lämna 
bort henne berodde på arbetslöshet och 
fattigdom.

– De kunde inte ge mig det jag behövde 
och trodde att det var den bästa lösningen 
för att jag skulle få en bra utbildning och 
lära mig engelska. De hoppades att jag 
skulle få ett bättre liv där. Men så blev det 
inte, säger hon.

På barnhemmet bodde 30-40 barn i 
åldrarna 5-18 år. Redan som liten fick Prak 
sköta olika typer av hushållssysslor, som 
att laga mat och städa. Hon berättar om 
mobbning och trakasserier, som ingen i 
personalen tog på allvar. Hon fick bara 
träffa sin familj två, tre gånger per år.

När Prak var 13 år hade hon fått nog. 
Hon lämnade barnhemmet och försökte 
klara sig själv.

– Men för mig var det extremt tufft att 
försöka leva ett vanligt liv. Jag lyckades 
inte få tag på något bra boende och tving-
ades jobba på en bar för att få ihop pengar 
till mat. Det var ett riskfyllt jobb, jag var 
ofta rädd. En del män var otrevliga och 
utsatte mig för sexuella närmanden.

För några år sedan 
kom Prak Silen,  
som i dag är 26 år, i 
kontakt med Eriks-
hjälpens partnerorgani-
sation M’lup Russey, som 
jobbar för att barn som vuxit upp på barn-
hem ska få hjälp att leva ett normalt liv. Nu 
har Prak bland annat fått möjlighet att gå 
en yrkesutbildning och hon mår mycket 
bättre än tidigare. 

– Med den här hjälpen har jag blivit 
självständig! säger hon.

Prak är långt ifrån det enda barnet som 
vuxit upp på barnhem trots att hon har en 
familj. Mer än 80 procent av de barn som i 
dag bor på barnhem har minst en förälder 
i livet.

– I Kambodja är det få som känner till 
de negativa aspekterna av att barn växer 
upp på institution. De ser ett barnhem som 
en trygg plats, med bra mat, där barnen får 
god utbildning och omsorg. De tänker inte 
på att många barn saknar sina hem, att 
uppväxten på institution gör att de tappar 
kontakten med föräldrar och syskon, att 
de känner sig glömda av samhället och att 
de står helt ensamma när de sedan måste 
lämna barnhemmet, säger Chary Ouk som 
är biträdande direktor på ett 
center för barn i Kam-
bodja som med hjälp 
av M’lup Russey börjat 
ställa om sin verksam-
het från barnhem till 
familjebaserat stöd.

Chary Ouks center är ett av cirka 40 kam-
bodjanska barnhem och institutioner som 
M’lup Russey arbetar med, för att stärka 
deras kapacitet att ge stöd till barn på det 
sätt som är bäst för barnen, vilket bland 
annat handlar om att undersöka andra 
omsorgsmöjligheter för varje enskilt barn. 
En del institutioner som tidigare varit med 
i nätverket har redan ställt om sin verk-
samhet från barnhem till att stötta familjer 
och fler är på väg i den riktningen.

– M’lup Russey har hjälpt mig att inse 
hur viktigt det är att arbeta med barn 
och ungdomar i samhället, så att de inte 
separeras från sin egen familj. Jag har 
alltid velat göra det som är bäst för barnen 
men det finns problem med att de växer 
upp på en institution, till exempel att de får 
väldigt svårt att anpassa sig till samhället 
och är rädda för att lämna institutionen, 
säger Chary Ouk.

Utöver att hjälpa aktörer ställa om sin 
verksamhet arbetar M’lup Russey också 
med att förebygga att barn separeras från 
sina familjer samt att stötta och återinte-
grera barn och ungdomar som lämnats till 
ett barnhem. Coronapandemin har medfört 

Ett tryggare  
samhälle

S
Barn ska skyddas mot över-
grepp, utnyttjande, männis-
kohandel och alla former av 
våld, enligt Globala målet 16, 
delmål 2. Barnkonventionen 
slår också fast att barns 
bästa ska beaktas i alla 
beslut som rör barnet och 
att ett barn inte ska behöva 
skiljas från sina föräldrar om 
det inte är för barnets bästa.
Åratal av forskning visar 
tydligt att barn som växer 
upp på barnhem riskerar att 
fara illa både psykiskt och 
fysiskt. Erikshjälpen arbetar 
för att fler barn ska få växa 
upp i en trygg familj i stället 
för på institution.

            Jag ville bara 
åka hem, men hade 
inget val

            Uppväxten på 
institution gör att de 
känner sig glömda av 
samhället
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både utmaningar och nya möjlighe-
ter, till exempel har återintegreringen 
av barn ökat när barnhemmens eko-
nomiska situation har försämrats. 
M’lup Russey har särskilt kunnat 
stötta sju barnhem i arbetet med att 
skapa en trygg situation för barn 
som ska återvända till sina familjer. 
M’lup Russey har under pandemin 
också bidragit med rådgivning 
till myndigheter på nationell och 
regional nivå, gällande att uppdatera 
policys för skydd av barn i utsatta 
livssituationer.

Alla FN:s 193 medlemsstater har 
slagit fast att institutionsvård är 
skadlig för barn och att existerande 
institutioner och barnhem bör fasas 
ut. En orsak till att barnhem trots det 
fortsätter sin verksamhet – och att 
nya barnhem öppnar – är att många 
givare från rikare länder vill ge till 
just barnhem.

– En del av problematiken är att 
många har en cementerad bild av hur 
det är i fattiga länder. Vi föreställer 
oss att barnen är värnlösa, att det inte 

finns någon som bryr sig om dem, att 
de lever i samhällen där det varken 
finns strukturer eller modeller för 
socialt arbete. Den här föreställningen 
stämmer förstås inte. Även i min-
dre utvecklade länder finns sociala 
strukturer, men ofta saknas kun-
skap och resurser. Barnhemsvård är 
extremt kostnadskrävande. Det skulle 
vara betydligt mer effektivt att lägga 
de pengar som satsas på barnhem 
på arbete för att förbättra de sociala 
strukturerna. På det sättet skulle vi 
kunna hjälpa många fler barn på ett 
sätt som är mycket bättre för barnen, 
säger Peter Toftgård som är interna-
tionell programchef på Erikshjälpen.

Olika rapporter från organisationer 
som verkar i länder där barnhem är 
vanligt förekommande 
pekar på att många barn 
placeras på institution 
utan att någon annan 
stödform har övervägts. 
I vissa fall sker aktiv 
rekrytering av barn från 
fattiga familjer, eftersom det från 
rikare länder finns en efterfrågan på 

barnhemsbarn att hjälpa. Sverige är 
ett av de givarländer som bidrar till 
att barn fortsatt separeras från sina 
familjer och placeras på barnhem.

För att få svenska givare att tänka 
till kring hur deras pengar kan hjälpa 
på bästa sätt jobbar Erikshjälpen på 
flera sätt med att sprida information 
om barnhemsproblematiken. Tillsam-
mans med Childhood, och med stöd 
av Svenska Postkodlotteriet, driver 
Erikshjälpen projektet Ur askan i 
elden som handlar om att öka givares 
kunskap om de negativa konsekven-
serna av barnhem, visa på andra 
alternativ och ge praktisk hjälp för att 
styra om medel till familjebaserade 
alternativ. Erikshjälpen samverkar 
också med Evangeliska Frikyrkan 
och Svenska Alliansmissionen i pro-
jektet Barnhemsdialogen, som bland 
annat handlar om att föra dialog med 
församlingar om problematiken kring 
barnhem och att hitta alternativa sätt 
att stötta barn.

– Det finns alltid alternativ till 
barnhem. Barn kan hamna på insti-
tution under en begränsad tid, det 

TEMA: BARNS RÄTT TILL FAMILJ

En uppväxt på institution är skadlig för barn och därför 
bör existerande institutioner och barnhem fasas ut – 
det har FN:s 193 medlemsstater slagit fast. Barnhems-
vård är också i genomsnitt sex till tio gånger dyrare än 
stödinsatser till familjer i riskzonen och runt tre gånger 
dyrare än familjehemsplaceringar.
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förekommer även i Sverige, men inga 
barn ska behöva bo på barnhem per-
manent. Erikshjälpens huvudinrikt-
ning är att barn alltid ska ha en familj 
att växa upp i, säger Peter Toftgård.

Coronapandemins restriktioner och 
lockdowns har lett till att en del barn-
hem fått svårt att finansiera sin verk-
samhet, det visar en mindre forsk-
ningsstudie vid Law Futures Centre 
på Griffith Law School i Australien, 
som Erikshjälpen tillsammans med 
Childhood varit med och finansierat. 
Under pandemin har barnhemmen i 
studien inte kunnat ta emot interna-
tionella besökare eller volontärer och 
det har påverkat intäkterna negativt. 
Restriktionerna har lett till att antalet 
barn på barnhem har minskat, efter-
som regeringen i flera länder krävt 
att de barnhemsbarn som har föräld-
rar ska återvända hem. Studien visar 
också att flera personer som driver 
barnhem nu har börjat fundera över 
alternativ till institutionsvård och ser 

positiva effekter av att stötta barnen i 
sina familjer.

En del barnhem startas av god-
hjärtade personer som på grund av 
bristande kunskap ser institutionen 
som det bästa sättet att rädda barn 
från till exempel ett liv på gatan. I 
Ugandas större städer finns många 
gatubarn och 80 procent av dem har 
tagit sin tillflykt till gatan på grund 
av våld i hemmet, inte på grund av 
att de är övergivna eller föräldralösa. 
I staden Masaka jobbar Erikshjälpen 
tillsammans med partnerorganisa-
tionen CRO för att gatubarn inte ska 
hamna på institution, utan få en trygg 
uppväxt i sin egen familj eller en 
fosterfamilj.

Ronald Ssemuju var tio år när han 
lämnade sin familj för ett liv på gatan. 

– Jag hatade de kalla nätterna 
och slagen från de äldre pojkarna på 
gatan. Jag var hungrig, törstig och 
smutsig konstant. Jag saknade mitt 
hem, men rädslan för att bli slagen av 

pappa höll mig kvar på gatan, säger 
han.

Ronald och hans nio syskon upp-
fostrades av sin pappa och farmor ge-
nom slag och bestraffningar. Trots att 
barnaga är förbjudet i Uganda finns 
en allmän acceptans för att uppfostra 
barn med våld och många vuxna tror 
att våld gör barn lydiga.

Efter ungefär fyra år på gatan kom 
Ronald i kontakt med CRO och fick 
komma till ett rehabiliteringscenter 
för gatubarn. På centret fick Ronald 
tvätta sig, äta sig mätt och möta vän-
liga vuxna. Under en fyra månader 
lång rehabiliteringstid fick Ronald be-
arbeta det han varit med om och fick 

 Nu vägleder 
farmor mig istället 
för att straffa mig

”Jag mår bra av att bo hemma istället för på gatan. Nu 
blir jag inte längre slagen av min pappa eller farmor 
och genom CRO har jag fått en lärlingsplats på en mo-
torcykelverkstad”, säger Ronald Ssemuju som efter att 
pappan och farmodern fått utbildning av Erikshjälpens 
partner CRO kunde återintegreras i sin familj.
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Få barnhemskoll
På barnhemskollen.se kan du läsa 
mer om problematiken kring barnhem 
och varför man till exempel inte ska 
volontärarbeta på barnhem eller göra 
besök som turist. Du får också kun-
skap om andra, bättre sätt att stötta 
barn och hur till exempel en förening 
som i dag stöttar barnhem kan ställa 
om sitt stöd.

Barnhemskollen.se drivs av Eriks- 
hjälpen och Childhood.

Rafiki lär skolbarn 
om rätten till familj
Vad säger barnkonventionen om 
barns rätt till familj och vad är en  
familj? Genom Rafikis tidning och 
rafiki.se får skolbarn i Sverige lära 
sig mer om varför det är viktigt att 
få växa upp i en familj och hur barn 
kan ha kontakt med sina biologiska 
föräldrar även om de inte kan bo 
tillsammans med dem. Det finns 2,3 
miljarder barn i världen och deras 
familjer ser alla olika ut.

Barnhems
kollen.se

Ge barn trygghet
Genom att ge en gåva till Erikshjälpens 
arbete bidrar du till att fler barn kan få 
en trygg uppväxt i en familj och slipper 
separeras från föräldrar och syskon.

• Swisha en gåva till 900 92 83, 
 märk TRYGGHET
• Ge en gåva via vår hemsida:
 erikshjalpen.se
• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3  
 eller bg: 900-9283

Så kan du hjälpa

TEMA: BARNS RÄTT TILL FAMILJ

redskap för att kunna försonas med 
sin pappa och sin farmor. När han 
själv kände sig redo för att återuppta 
kontakten, sökte CRO upp familjen för 
att påbörja en återintegreringsprocess. 
I den processen ingår att få de vuxna 
att förstå hur deras våld påverkat 
barnet, vilket lidande de utsatt det för 
samt att ge nya verktyg för en uppfost-
ran utan våld så att barnet får en trygg 
familjesituation.

– När vi utbildar föräldrar om 
att barn far illa av våld vill de allra 
flesta ändra sitt beteende. När ett barn 
känner sig redo att återvända till sin 
familj och föräldrarna vill ta emot bar-
net, skrivs ett kontrakt mellan föräld-
rarna, en lokal ledare i det område där 
familjen bor och en socialarbetare på 
CRO, om föräldrarnas och samhällets 
ansvar för barnets trygghet. Barnet får 
sedan stöd för att kunna börja skolan 
eller en yrkesutbildning och CRO besö-
ker familjen regelbundet, säger Adah 
Ajur, föreståndare för CRO:s rehabilite-
ringscenter.

Ronald kände först rädsla inför tanken 
på att återvända hem.

– Men de tog emot mig med värme 
och slår mig inte längre. Farmor pra-
tar med mig på ett annat sätt, ger mig 
råd och vägleder mig istället för att 
straffa mig, säger Ronald.

I dag har det gått två år sedan han 
återvände hem. Relationen med pap-
pan, men framför allt med farmodern, 
är förändrad i grunden. Nu känner sig 
Ronald trygg hemma och hans farmor 
är tacksam över förändringen.

– Innan trodde jag att barn blev 
bättre av att bli slagna, nu vet jag att 
det bara gör dem bittra. I dag be-
handlar jag Ronald och mina andra 
barnbarn som likvärdiga människor 
med känslor. Det är ett annat lugn i 
vårt hem. Vi trivs tillsammans, säger 
farmor Jane. 

TEXT: SOFIA DENZLER, PATRICIA FRANZÉN
FOTO: M’LUP RUSSEY, CRO, ÅSA DAHLGREN, 
SHUTTERSTOCK

80 procent av de barn som 
bor på barnhem runt om i 
världen har minst en förälder i 
livet. För många barn medför 
separationen från den egna 
familjen att de känner sig en-
samma och isolerade, vilket 
bland annat speglas i statistik 
kring ökad självmordsrisk, 
ökad risk för kriminalitet och 
missbruk.
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Hylla en mamma  
på mors dag

1,5 miljoner i extra coronastöd från 
Postkodlotteriet bidrar under 2021 till 
flera humanitära insatser, bland annat 
i Indien där många redan fattiga 
familjer drabbats hårt av restriktio-
ner och nedstängningar. Insatserna 

handlar bland annat om att säkra 
tillgången till mat.

Under 2021 får Erikshjälpen också 
15 miljoner kronor i basstöd från 
Postkodlotteriet. Erikshjälpen är en av 
lotteriets 58 förmånstagare.

97 år
– den åldern hade den äldsta personen 
som blev ny regelbunden givare hos 
Erikshjälpen under våren. Engagemang 
har ingen maxålder!

Pappa Zoumana Kante, från Mali, har tack vare kunskapsspridande insatser av Erikshjälpens 
lokala partner AMPDR valt att inte låta könsstympa sin dotter Djénéba, 12 år. Fler och fler 
föräldrar i byn tar nu ställning mot könsstympning.

”Till en början såg många i byn 
oss som perversa. Men när till 
och med vår byäldste gjorde 
ett offentligt uttalande om 
att han är emot kvinnlig köns-
stympning, började synen på 
oss att förändras”.

Ge fler mammor och barn tillgång 
till säker vård – köp ett gåvobevis 
på vår webb för att hylla en mamma 
på mors dag, söndagen den 30 maj! 
Gåvobeviset funkar såklart att ge 
bort även om du firar en mamma på 
distans.

När du köper ett gåvobevis bidrar 
du till att förbättra barn- och mödra-
hälsa på den indiska landsbygden. 

erikshjalpen.se/morsdag

Många lyssnare  
till podd-avsnitt om  
sexhandel
Vilka är det som köper sex i Sverige? Och hur 
ser vardagen ut för de kvinnor som hamnar i 
prostitution? De frågorna, och många fler, sva-
rade författaren och polisinspektören Simon 
Häggström på när han gästade två avsnitt av 
Ungagerads podcast. Simon Häggström har 
i många år jobbat med att motverka sexhan-
deln i Sverige. Podd-avsnitten har engagerat 
många och är två av Ungagerads mest lyss-
nade avsnitt. Vill du också lyssna? Sök efter 
Ungagerad podcast där poddar finns.

Nu kan du läsa 
Erikshjälpens 
årsredovisning
Under 2020 genomförde Erikshjälpen 
långsiktiga insatser för barn och familjer i 17 
länder. Erikshjälpens 
totala intäkter under 
2020 uppgick till 
139,9 miljoner och 
administrations- och 
insamlingskostna-
derna var endast 10 
procent.
Hela årsredovis-
ningen finns nu på 
erikshjalpen.se

Coronastöd från Postkodlotteriet  
gör skillnad i Indien 
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Det är lördagsmorgon i vårt småhusområ-
de i Jönköping. Klockan är runt åtta och 
det är redan full fart i huset. För tillfället 
har tjejerna påbörjat en lek runt Pippi-hu-
set. Jag hör hur Prussiluskan jagar Pippi 
och Pippi som svarar ”nä, jag vill inte följa 
med till barnhemmet”. Mina tankar spin-
ner i väg och jag minns Pippi säga ”jag är 
ett barn och där här är mitt hem, alltså ett 
barnhem”. Mina tjejer, snart 4 och 5,5 år, 
har aldrig varit i kontakt med ett barn-
hem och vet kanske egentligen inte vad 
det är de leker. Men jag, som jobbar med 
frågan, försvinner i väg i mina tankar 
under tiden som Prussiluskan fortsätter 
att jaga Pippi.  

För någonstans i det som Pippi säger 
summeras problematiken med barnhem; 
”det här är mitt hem”. Innebörden av vad 
ett hem innebär tror jag är olika för oss 
alla. Men när man har varit i väg, kanske 
på jobbresa, semester eller liknande, tror 
jag att vi är flera som kan känna igen oss 
i känslan ”nu ska det bli skönt att komma 
hem”. Men jag tror sällan att det är den 
fysiska byggnaden vi menar – utan det 
som finns inuti. Inuti huset finns både 
våra egna saker och tillhörigheter. Man 
kan sakna sin egen säng, sitt kaffe och 
att bara få sitta i sin egen soffa; vikten av 
att få känna att man har sitt eget. Men 
jag tror också det handlar om människ-
orna som gör hemmet och den känsla 
man känner och har i sin egen bostad. 
Förhoppningsvis en känsla av att få vara 
sig själv, känna sig sedd och lyssnad på, i 
relation och samspel med andra. 

Ett barnhem, eller en institution, är just en 
fysisk byggnad, men mycket av det som 
man önskar inuti för att uppnå ett hem 
saknas nästan helt. Verksamheten är inte 
byggd utifrån barns behov eller möjlighet 
till utveckling. 

Barnkonventionen slår fast att barn har 
rätt till en trygg uppväxtmiljö på samma 

sätt som att de har rätt till utveckling, 
bli sedda och lyssnade på. Inget av det 
går fullt ut att uppnå genom ett barn-
hem. Barn utvecklas i samspel med 
vuxna. Genom att knyta an till vuxna i 
sin omgivning utvecklas barnens syn på 
sig själva men också sin uppfattning om 
andra människor runt omkring. Att mina 
tjejer gömmer sig bakom mig när vi möter 
en ny människa är jag glad för. Det visar 
att barnen känner ett behov av att förstå 
vem den här människan är innan de vill 
släppa in personen i sin tillvaro. Det är en 
hälsosam försvarsmekanism. 

Pippi försöker ju också övertala Prus-
siluskan att hon visst har föräldrar. ”Min 
mamma är i himlen och min pappa är 
kung på en söderhavsö”. Prussiluskan 
köper inte detta och kollar heller inte upp 
det. Vi vet i dag att närmare 80 procent 
av de barn som bor på barnhem har 
föräldrar och att den vanligaste orsaken 
till att de är där, är fattigdom. Vi behöver 
se till att vi skapar bättre skyddssystem 
för familjer som befinner sig i utsatthet 
så att barn inte ska behöva lämna familj 
och hem för att det exempelvis inte finns 
tillräckligt med pengar i familjen för att 
säkra barnens skolgång. Det kan finnas 
tydliga situationer när barnen inte mår 
bra utan snarare känner sig otrygga i sitt 
hem. Då måste man agera utifrån att barn 
också har rätt till trygghet och skydd. 
Men vi behöver grundligt förstå vad som 
är anledningen för varje enskilt barn och 
utifrån det bestämma vägen framåt. 

Min önskan är att inget barn ska behöva 
växa upp på ett barnhem eller institu-
tion. Jag vill att barn ska få växa upp i en 
familj, i ett riktigt hem!  

Pippi slår huvudet 
på spiken 

jessica.albertson@eriksdevelopment.org

JESSICA ALBERTSON

Ålder: 35 år.
Bor: I ett litet parhus i Jönköping.
Familj: Man, två barn plus en katt. 
Gör: Arbetar som biträdande  
programchef på Erikshjälpens  
internationella avdelning.
Drömmer om: En ”tillsammans-höst” 
där vi äntligen kan få träffas i  
verkligheten igen. 

KRÖNIKA
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FAKTA
Vartannat barn i världen utsätts för våld 
i hemmet. Tre av fyra barn mellan två 
och fyra år utsätts för systematiskt våld 
i uppfostringssyfte. Och hälften av alla 
barn mellan 13 och 15 år får utstå fysis-
ka bestraffningar i skolan.

Tillsammans med lokala partneror-
ganisationer i bland annat Myanmar, 
Kambodja och Uganda ger Erikshjälpen 
föräldrar och andra vuxna nya verktyg 
för att uppfostra barn på ett tryggt och 
positivt sätt. Vi utbildar också om barns 
utveckling och de skadliga effekterna av 
att använda våld mot barn. 

Esther Hta Za tillsammans med sin man Kushin Dee och deras 
dotter Kushin Nang San Oo.
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”I dag vet jag 
hur man upp-
fostrar utan våld”
Esther hade aldrig hört talas om barns rättigheter. Som mamma till två 
grundade sig hennes föräldraskap i att disciplinera genom våld. Det var 
inte bara så hon fått lära sig att man gör, utan också det hon fått lära sig 
är bäst för ett barn. ”Jag visste inte att man kunde uppfostra på ett annat 
sätt. I dag har jag bett mina barn om förlåtelse”, säger Esther.

Från våldsamt till positivt föräldraskap – kunskap visade Esther vägen:

43-åriga Esther Hta Za bor i en by 
på landsbygden i Myanmar. De båda 
barnen är i dag i tonåren; dottern 
studerar på universitet och sonen går 
på högstadiet. 

Esther beskriver sig själv som en 
typisk tvåbarnsmamma och i den 
kontexten hon befinner sig i betyder 
det att hon har uppfostrat sina barn 
med våld. 

– Att uppfostra barn med våld eller 
fysiska bestraffningar är allmänt 
vedertaget och socialt accepterat 
bland föräldrar i Myanmar. De flesta 
föräldrar, särskilt på landsbygden, 
tror att en disciplinär och våldsam 
uppfostran är för barnens bästa, att 
det är så de blir artiga och lydiga, 
säger Zaw Oo, på Erikshjälpens lokala 
partnerorganisation WCM. 

Genom kunskapsspridning och 
påverkansarbete jobbar WCM för att 
förändra föräldrars beteende och 
förbättra relationer mellan föräldrar 
och barn.

Det var genom en sådan utbildning 
som Esther för första gången fick höra 
talas om barns rättigheter och vad det 
gör med ett barn att utsättas för våld. 
Budskapet om att uppfostran med 
våld är likställt med barnmisshandel 
och skadar barnets utveckling, påver-
kade Esther djupt. Hon beskriver hur 
orden ekade i hennes huvud – och 
värkte i hennes hjärta. 

– När barnen inte lyssnade, slog 
jag. När de gjorde fel, slog jag. Jag vis-
ste inte att man kunde uppfostra dem 
på ett annat sätt. I dag är jag så ledsen 
för det jag utsatte dem för, jag har bett 
om deras förlåtelse, säger hon.
Sedan den dagen är Esther en hän-
given volontär i arbetet för barns rätt 
att skyddas från våld. Hon har genom 
Erikshjälpens lokala partner gått flera 
utbildningar inom barns rättigheter, 
barns utveckling och positivt föräld-
raskap. I dag arbetar hon aktivt med 
att sprida kunskapen vidare till andra 
föräldrar i byn. 

– När jag i dag möter föräldrar som 
slår sina barn blir jag ledsen och 

besviken. Jag gör allt jag kan för att 
utbilda dem och föra den kunskapen 
som jag har fått vidare. Jag kommer 
fortsätta dela med mig av min kun-
skap till andra, inte bara i egenskap 
av volontär, utan också i egenskap av 
mamma.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  
FOTO: WCM

              När barnen 
inte lyssnade, slog 
jag. När de gjorde 
fel, slog jag.
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ENGAGEMANG

Det blev en härlig, fartfylld show när 
studenterna på Jönköping International 
Business School arrangerade mode-
eventet Spring Inspiration den 17 april. 
Samtidigt lyfte de också Erikshjälpens 
arbete för att motverka våld mot barn.

– Det är vår chans att göra skillnad 
och vi vill visa att det går att hjälpa 
till, säger Cajsa Malmström, en av 
projektledarna för Spring Inspiration 
2021.

Modeeventet Spring Inspiration 
har arrangerats av högskolestudenter 
i Jönköping sedan 1988. Vanligtvis 
brukar showen ha 800 personer i pu-
bliken, men i år blev eventet digitalt 
på grund av pandemin.

– På ett sätt var det tråkigt, men 
det var också kul att få vara kreativ 
och hitta nya lösningar. Vi fick också 
möjlighet att nå ut till publik som 
inte finns i Jönköpingsområdet, säger 
Cajsa Malmström.

Temat för årets modeshow, som sän-
des live från en produktionsstudio, 
var Spring Inspiration goes worldwi-
de. I det internationella temat tyckte 
arrangörerna att det passade bra att 
samarbeta med Erikshjälpen.

– Vi på Erikshjälpen blev jätteglada 
när Spring Inspiration kontaktade 
oss och det har varit väldigt kul att 
få vara med på ett litet hörn av deras 
projekt, säger Fredrik Hagelvik på 
Erikshjälpen.

Innan själva modevisningen den 17 
april gjorde Spring Inspiration och  
Erikshjälpen ett gemensamt mini- 
event med insamling av kläder. En 

del av kläderna användes sedan av 
Spring Inspirations designteam för 
att skapa en helt återbrukad kollek-
tion för modevisningen. Kollektio-
nen kommer framöver att säljas på 
secondhand.se och de insamlade 
kläderna som inte användes till 
kollektionen kommer säljas i fysiska 
Erikshjälpen Second Hand-butiker.

När modevisningen gick av stapeln 
den 17 april visade Spring Inspira-
tion flera inslag om hur Erikshjälpen 
arbetar för att förebygga och motver-
ka våld mot barn och ungdomar. Alla 
tittare uppmuntrades också att bidra 
till arbetet genom att ge en gåva. 

– Vi är glada över att många ville 
vara med och hjälpa till. Trots att 
eventet blev digitalt hade vi en jätte-
härlig kväll som vi kommer minnas 
länge, säger Cajsa Malmström. 

TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: FREDRIK HAGELVIK

Modeshow stöttade 
arbete mot våld

Genom både insamling av kläder och pengar stöttade 
studenterna bakom modeshowen Spring Inspiration 
Erikshjälpens arbete för barns rätt till trygghet.

              Vi vill 
visa att det går att 
hjälpa till

Vill du också 
samarbeta med 
Erikshjälpen? Läs mer 
på erikshjalpen.se/
engagera-dig
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Det kanske låter konstigt, men på 
sätt och vis kan en lott faktiskt bidra till 
en förändrad värld där barns drömmar 
får liv. Eftersom hela överskottet från 
Post kod lotteriets försäljning går till 
58 viktiga organisationer, bland andra 
Erikshjälpen som bekämpar fattigdom 
och utsatthet, med barns drömmar 
som drivkraft. Tack vare alla som har 
eller har haft en Postkodlott har 
Erikshjälpen hittills fått ta emot 153 
miljoner kronor. Det är det allra 
bästa med Postkodlotteriet. 

Men det � nns en sak till som är 
väldigt bra, och det är att du kan 
vinna tillsammans med dina grannar, 
samtidigt som du bidrar. 

Visste du att nästan en miljon 
människor i Sverige är med i Postkod-
lotteriet? Det är fantastiskt, vilken kraft! 
Nästan en miljon människor som delar 
drömmen om att vinna stort – och 
drömmen om en bättre värld.drömmen om en bättre värld.

Åldersgräns 18 år. Gå in på stödlinjen.se om du eller en 
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Postkodlotteriet.se

Kan en 
Postkodlott 
bidra till en 
förändrad värld 
där barns 
drömmar får liv? 

Som nybliven 18-åring ville han bidra 
till något bortom sin egen vardag. Se-
dan dess är David Gunnevik en hän-
given Ung Fadder hos Erikshjälpen 
och han har också inspirerat många 
andra att börja ge. ”Det är klart att jag 
har råd att avvara avvara en eller två 
pizzor i månaden”, säger han.

Det var sommaren 2011 som David 
Gunnevik bestämde sig för att bli gi-
vare, i samband med att han mötte 
personal från Erikshjälpen vid ett 
event på campingen Gullbranna-
gården.

– Jag hade börjat bry mig lite 
mer, tänka att jag skulle ta lite vuxet 
ansvar. Jag minns att de från Eriks-
hjälpen jämförde summan för att 
vara Ung Fadder med att betala en 
pizza i månaden. Den enda inkom-
sten jag hade då var mitt studieme-
del, men jag kände att det är klart 
att jag har råd med en pizza!

Som ny Ung Fadder fick David en 
Decemössa från Rumänien som pre-
mie, vilket gjorde honom ännu mer 
motiverad att börja ge.

– Det var en snygg, virkad mössa. 
Jag har fortfarande kvar den, men 
den är så sliten nu att jag inte an-
vänder den längre, säger han.

Att ge regelbundet skulle visa sig 
vara lättare än David hade trott.

– Eftersom Ung Fadder-beloppet 
drogs automatiskt från mitt konto 
varje månad så märkte jag knappt 
de där pengarna. Min vardag för-
ändrades inte av att de försvann, 
men det var en bra känsla att veta 
att jag hjälper någon annan.

I dag, snart tio år senare, pluggar 
David Gunnevik till gymnasielärare 
vid Uppsala Universitet. Genom 
åren har han via Erikshjälpen, 
andra organisationer och egna er-
farenheter fått en djupare förståelse 
för hur man kan vara med och bidra 
till en bättre värld, både långt borta 
och i sitt närområde. Han har också 
engagerat sig för att inspirera andra 
att ge. I december 2020 värvade han 
till exempel nio nya Ung Faddrar 
och Månadsgivare till Erikshjälpen, 
bland kompisar, familj och bekanta.

För David Gunnevik har det ge-

nom åren varit viktigt att fortsätta 
ge, oavsett hur hans ekonomiska 
situation har sett ut.

– När jag flyttade utomlands för 
att plugga, och hade väldigt dålig 
ekonomi, tänkte jag att jag måste 
avsluta alla utgifter – fast kanske 
fixar jag fortfarande någon liten 
utgift ändå. Jag ringde till Eriks-
hjälpen och frågade om jag kunde 
sänka mitt månadsbelopp och det 
gick bra, berättar han.

David tycker att det känns kul 
att i sommar få fira tio år som Ung 
Fadder. 

– Det är en härlig känsla att kun-
na hjälpa människor i andra delar 
av världen. Och jag har kvar tanken 
som jag fick redan i gymnasiet, att 
oavsett min ekonomi så har jag 
råd att ge bort en pizza i månaden. 
Kanske att jag till och med fixar två. 
Man kan alltid ge något. 

TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: FREDRIK HAGELVIK

 

David tioårsjubilerar 
som Ung Fadder

”Att bli Ung Fadder tyckte jag som 
18-åring var ett bra och enkelt sätt 
att hjälpa till och det tycker jag 
fortfarande”, säger David Gunnevik 
som i sommar fyller 28 år och även 
firar 10 år som Ung Fadder.
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Precis färdigutbildad inom vårdvetenskap insåg hon det: det är mänskliga 
rättigheter hon vill jobba med. Åtta år senare är det just det Karin Högberg 
gör – med Textilhögskolan i Borås som bas. Här har hon utvecklat en 
helt ny typ av återanvändningsbar binda som, om allt går i lås, förväntas 
förbättra livet för flickor och kvinnor som lever i mensfattigdom.

”Jag vill utjämna 
den globala 
orättvisan”

KARIN HÖGBERG, FORSKAREN SOM KÄMPAR MOT MENSFATTIGDOM

NYFIKEN PÅ

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: JONATHAN BRYSKHE

P rototyp 2.0 kallar hon den, den senas-
te versionen av den återanvändnings-
bara bindan Spacerpad som just nu 

ligger på vänt i stora travar hos Eriks-
hjälpens partnerorganisation ICL i Kenya. Där 
ska den testas av kvinnor och flickor, men 

myndighetsbyråkrati har förhalat processen, därav 
ligger de än så länge bara där. Och väntar. 

– Det vi vill veta är hur flickor och kvinnor upplever 
bindan. Helst av allt ska den inte lämna något i övrigt 
att önska. Den ska inte läcka. Den ska samtidigt upple-
vas bekväm, sitta på plats, ha ett torrt ytskikt och inte 
skava. Och inte minst ska den vara hanterbar, det vill 
säga att det ska gå att sköta den så att den blir helt ren 
och helt torr utan jättehöga krav på tillgång till vatten 
och avlopp, säger Karin Högberg.

Hon har tänkt, levt och andats den här produkten 
i åtta år. Från början var den bara ett frö till en tanke, 
som såddes under en resa till Kenyas huvudstad Nai-
robi och dess slumkvarter. I nära samarbete med Lena 
Berglin, docent vid sektionen för textilteknologi, har 
det nu blivit en färdig prototyp som ser ut som en binda 
men fungerar som en menskopp. Det innebär att den 
”innesluter” mensblodet i stället för att absorbera det, 
vilket gör att den blir enkel att rengöra och snabbtor-
kande, något som i sin tur är viktigt för att den ska gå 
att återanvända på ett hygieniskt sätt. Den förväntade 

livslängden är mellan fem och tio år. 
– ”When the menses is around the corner, you go and 

have sex with a guy”, var det en tjej i Kenya som sa till 
mig. Underförstått, att när mensen är på gång säljer 
man sig för att få pengar till att kunna köpa mens-
skydd. 

Vid tidpunkten för resan hade Karin Högberg just 
avslutat sin utbildning inom vårdvetenskap och en tid 
som doktorand väntade. Avhandlingen skulle handla 
om vårdande genom skriftligt stöd via digitala plattfor-
mar. 

 – Det kan tyckas som två helt olika frågor långt ifrån 
varandra, men kärnfrågan är ju nånstans densamma: 
den handlar om hur man klarar sig i svåra situationer, 
hur man står ut? Och där svaret är att man gör det – för 
att man inte har något val.  

Mensfattigdom beräknas drabba en halv till en miljard 
flickor och kvinnor världen över. Att inte ha tillgång till 
mensskydd gör att många flickor stannar hemma från 

           Helst ska den inte  
lämna något övrigt att önska
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KORT OM KARIN

Gör: Jobbar för närvarande heltid med  
Spacerpad-projektet, annars som lektor vid  
Textilhögskolan, Högskolan i Borås.
Ålder: 48 år.
Bor: Mölnycke.
Familj: Maken Anders och döttrarna Maja, Ella 
och Lisa. Till familjen hör också de två katterna 
Kerstin och Skägget.
Aktuell: Med seminariedagen ”Mensskydd för 
alla”, ett digitalt event som arrangeras på inter-
nationella mensdagen 28 maj. Erikshjälpen, som 
är en del av projektet Spacerpad, kommer att 
medverka och lyfta exempel på organisationens 
arbete mot mensfattigdom.

Läs mer! 
På erikshjalpen.se/

aktuellt hittar du mer 
information om Spa-

cerpad och eventet på 
internationella mens-

dagen.

skolan när de har mens. Samtidigt är mens starkt kopplat 
till stigma och tabun och många lider i tysthet.
I den övergripande debatten om mensfattigdom hör Karin 
Högberg ibland argument som ifrågasätter om flickors skol-
gång verkligen kan påverkas med hjälp av bra mensskydd. 

– Det är klart att det finns många orsaker till att en flicka 
inte går i skolan och att tillgången till mensskydd inte är 
svaret på allt. Men jag kan känna att det är snudd på själv-
klart att det är en del av svaret, säger hon. 
Att hon har ett stort engagemang i frågan går inte att ta 
miste på. Samtidigt beskriver sig Karin Högberg som en 
ganska oreflekterad person, åtminstone fram tills det att 
hon passerade 30-strecket. Då tändes engagemanget för 
socioekonomisk ojämställdhet och globala orättvisor. Kan-
ske blev det just därför viktigt för henne att ta med sina två 
äldsta barn, då nio och elva år, på den två månader långa 
resan till Kenya 2013.

– Jag ville introducera dem för en annan verklig-
het som ger perspektiv på förfiningen i vår värld. 
De har sett, de har varit där, känt lukterna, mött 
människorna. Det gör att de alltid kommer att se 
på världen i det perspektivet, vilket är ovärder-
ligt. Och det verkar som att det gett resultat, för 
min äldsta dotter har börjat prata om att läsa 
globala studier.

Cirka ett halvår återstår av Spacerpads 
projekttid. Förhoppningen är att de keny-
anska myndigheterna snarast ska ge grönt 
ljus för testningen av produkten. Därefter 
tar den verkliga resan vid. 

– Målet är ju att ta bindan utanför 
labbet, att den ska komma ut i händerna 
på dem som verkligen behöver den. Där 
är Erikshjälpen en väldigt viktig part 
för oss. 


