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BILDEN

G runden för att fung-
era som människa är 
att få mat i magen. 
Säkert har de flesta av 

oss någon gång känt av hunger, men 
att se sin kropp brytas ner av den 
är något helt annat. Många barn 
i världen tvingas sitta hungriga i 
skolbänken dag efter dag och för-
söka lyssna och lära. Kanske får de 
bara ett mål om dagen. Människor 
med en enorm kapacitet går ändå 
på sparlåga genom livet, eftersom 
de är undernärda.

Att satsa på att ge möjlighet till 
mat på bordet är därför grundläg-
gande i arbetet för ett bättre sam-
hälle. Min kollega Matilda Hector 
har varit i Etiopien och mött män-
niskor som nu tryggat sin matför-
sörjning genom insatser som PMU 
stöder. Läs hennes reportage!

Vi lever i en spännande tid där 
nya steg tas för att tillsammans med 
våra partner, kunna göra ett ännu 
bättre arbete runtom i världen. Ett 
av dem är att PMU startar fem fält-
kontor, i Afrika, Asien och Mellan-
östern.

Behoven är ännu enorma efter 
jordbävningen i Nepal i april, lik-
som för de många flyktingarna från 
krigets Syrien. Läs om vad PMU 
gör för att hjälpa. Läs också om Dr 
Mukweges Sverige-
besök i sommar, 
om en kampanj 
och ett påver-
kansarbete som 
ger kärlek och 
hopp till DR 
Kongo.

hungriga 
skolbarn

Noomi  
LiNd
Redaktör

noomi.lind@pmu.se
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Maten tryggas i svältdrabbade byar
Etiopien är ett land som drabbats 

hårt av svält och undernäring, men 
genom långsiktigt arbete får familjer i 
tio byar mat på bordet.

Kongo nära hjärtat
designern Emma israelsson 

lanserar halsband för Kongo i unikt 
samarbete med pMU. 

På tandemcykel för Nepal
Många är ännu hemlösa efter jord-

bävningen i Nepal och nu byggs nya 
hus upp. Anton och pascal trampade 
in 40 000 kronor till de drabbade.

Syriens barn i fokus
Jonathan Ulenius, insamlingskoor-

dinator på pMU, har mött flyktingbarn 
från syrien i Libonon. de står i fokus i 
kommande barnens rätt-kampanj

Viktiga dagar för församlingar
Hög tid att anmäla sig till de utbild-

ningsseminarier som pMU håller på 
sex orter i sverige i höst. dagar som 
ska ge viktiga nya perspektiv.

Denis Mukwege utmanade
”det är fascinerande att möta dem 

som går före, och som med risk för 
sina egna liv tar strid mot ondska och 
orättfärdighet.”

4

10

16

19

19

23
foto: JoNatHaN UleNiUs

pmu gör insats för syriska flyktingbarn 
Flyktingkatastrofen i världen tilltar och allra hårdast drabbas barnen av vuxnas krig och konflikter. I den kommande kampanjen Barnens 
rätt – vårt ansvar fäster PMU fokus på de barn som tvingats fly kriget i hemlandet Syrien, för en oviss tillvaro i Libanons tältläger. Läs 
mer om hur PMU hjälper på sidan 19. 

insamling
pågår

Sms:a SYRIEN100 till 
72 980 för att ge 100kr 
eller swisha SYRIEN 
till 9000506.
Eller PG 900050-6. 
Märk ”Syrien”.
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– Vi fick veta att invånarna i 
byarna hade stora problem 
med mat, de åt bara en gång 
om dagen, säger Getnet Redi, 
från EMWACDO. 

Idag, 30 år efter en av Etio
piens värsta svältkatastrofer, 
finns fortfarande utmaningar 
i kampen mot torka och 
hunger. PMU stödjer ett lång
siktigt arbete med att trygga 
matsituationen och förhindra 
torka i tio utsatta byar. 

tExt ocH foto: MAtiLdA HEctoR

År 1984-85 Dog en miljon människor 
i en av de värsta svältkatastroferna i 
Etiopiens historia. Live Aid-
konserter med sångaren 
Bob Geldof i spetsen 
hölls världen över för 
att samla in pengar till 
den svältande befolk-
ningen.

I samband med 
konserterna produ-
cerades en skiva med 
låten ”Do they know it’s 
christmas?” som drog in 
över 800 miljoner kronor till 
behövande.

Idag, 30 år efter Band Aid, har 
Etiopien fått beröm av FN för att man 

lyckats minska hungern och trygga 
matsäkerheten innan deadline för mille-

niemålen i slutet av 2015. Trots 
detta lever fortfarande tret-

tio procent av befolkning-
en i extrem fattigdom 

och minst lika många 
är undernärda.

För NÅgra År sedan 
blev EMWACDO, som 

är en av PMU:s största 
partners i landet, av de 

lokala myndigheterna, till-
delade tio otillgängliga och ut-

satta byar runtom i Berhet-distriktet, 
där människorna levde på svältgränsen.

Utmärkande för alla byarna var att de 

30 år efter 
Band aid
allt fler äter sig mätta i etiopien

”Innan  
hade invånarna 

inga trygga  
försörjnings-
möjligheter.”

ß

fokus etiopien, matförsörjning

I områden som ofta drabbas av torka planterar man 
växter och träd för att öka växtligheten. 
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fokus etiopien, matförsörjning

– Att känna sig hungrig 
innebär att man blir svag 
och inte kan röra sig som 
man önskar, förklarar Tirsit 
Delelegn.

Hon är skild tvåbarnsmor 
och bor i Mekangno Ke
bele i Etiopien, en by som 
återkommande drabbas 
av torka. Hon vet vad det 
innebär att kämpa för sin 
överlevnad. 
tExt ocH foto: MAtiLdA HEctoR

För att ta Sig till Tirsit Delelegns 
hem måste man resa två timmar med 
bil från staden Modjo. Över berg, 
längs sandiga serpentinvägar kantade 
av branta stup. Bara någon enstaka 
enslig by syns till längs vägen. Het-
tan uppe på toppen av berget där byn 
Mekangno Kebele ligger, är påtaglig, 
men en lätt vind gör den uthärdlig. 
Det är torrt, ingen vegetation i sikte. 
Inga bilar.

Vid första anblick ser byn helt 
övergiven och uttorkad ut, men snart 
dyker ett myller av barn upp. Klockan 
är runt tolv och de är på väg hem från 
skolan för att äta lunch och ta djuren 
på bete. Byn som återkommande drab-
bas av torka, kämpar ständigt för sin 
överlevnad. 

tirSit StÅr i Sitt kök och vevar i en 
gryta. En strimma ljus letar sig in mel-
lan springorna i väggen. I vardagsrum-
met har några grannar samlats och 
trängs på den koskinnsklädda bänken 
som står uppställd längs väggen. Flera 

av dem som sitter i det mörka rummet 
är kvinnor, några är precis som Tirsit 
skilda och lever ensamma med sina 
barn.

– Om det blir svält, är jag rädd att 
hamna i fattigdom, säger en av kvin-
norna ärligt.

Det är Tirsits vän Asnakech Klu-
hibe. Hon sitter mitt emot henne i 
rummet.

– Förr i tiden var det mycket svårt 
att få tag på mat, vi sålde lokal dricka 
och det betalade dåligt, vi var stres-
sade och hade problem. Jag gick ofta 
hungrig. Men tiderna har förändrats, 
menar hon.

DeN FöräNDriNg SoM Asnakech pra-
tar om kom när den så kallade själv-
hjälpsgruppen startade i byn.

– Genom självhjälpsgruppen hop-
pas vi att framtiden blir bättre än det 
varit, inflikar Tirsit.

Det var bara drygt ett år sedan Tir-
sit och Asnakech ingick i kategorin 
”extremt fattiga”. Men drivna av den 

SJälVHJälPSGrUPPen räDDaDe
tIrSIt DeleleGn frÅn HUnGer

led av torrt ökenklimat och att bristen 
på vatten var stor. 

– Regnperioden i byarna är kort, det 
regnar bara under en månad och det 
tunga regnfallet förstör ofta skördar-
na, säger Getnet Redi, som är projekt-
ledare på EMWACDO. 

PÅ eMWaCDo beStäMDe man sig 
redan från början för att ta ett hel-
hetsgrepp om problematiken. Man 
började plantera träd, växter och frön 
för att öka växtligheten i området och 
motverka det torra klimatet.

För att trygga matförsörjningen, 
startade man så kallade självhjälps-
grupper där medlemmarna skulle lära 
sig spara. 

– Innan vi började projektet hade 
invånarna i byarna inga trygga försörj-
ningsmöjligheter och ingen sparan-
dekultur överhuvudtaget. Kvinnorna 
saknade kunskap och var beroende av 
männen, berättar Getnet Redi.

iDag FÅr 455 PerSoNer som ingår 
i självhjälpsgrupper i byarna, lära sig 
att tillverka och sälja spisar.

Överskottet från försäljningen av 
spisarna har gett dem bättre möjlighet 
att köpa mat, vilket också 
lett till att de fått en 
mer varierad och 
hälsosam kost 
än tidigare. 
De kan också 
lägga undan 
pengar för 
att trygga sin 
framtid.

– De har an-
dra jobb vid sidan 
om och vårt mål är 
att diversifiera deras in-
komst och ge trygghet vad gäller mat 
och nutrition. 

Genom sparandet bygger de upp ett 
kapital som de sedan kan stötta varan-
dra med genom att låna ut åt varandra.

HittillS Har självhjälpsgrupper- 
na lyckats spara ihop sammanlagt  
180 000 birr.  

– Vi ser nu hur hela sparandekul-
turen förändrats i byarna och hur 
sparandet  påverkar deras framtid. 
Det är bara utan beroendet som de 
kan förändra sin livsstil, säger Getnet 
Redi.

ß

455
Så många kvinnor och 
män i tio etiopiska byar 
i berhet-distriktet får 
idag lära sig att till-
verka och sälja spisar 
för matlagning.

”Jag gick 
ofta hungrig”

ß

Idag äter Tirsit Delelegn tre mål mat om 
dagen istället för som tidigare bara ett.

Några kvinnor som ingår i 
självhjälpsgruppen bygger 
spisar som de sedan säljer för 
att få en extra inkomst.

”Vi ser hur 
hela sparande-

kulturen 
förändrats 
i byarna.”
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fokus etiopien, matförsörjning

etiopien
Antal invånare: 94 miljoner
Huvudstad: Addis Abeba
Språk: Amhariska
Befolkningstillväxt: 2,6%.  
Afrikas folkrikaste land efter Nigeria
Förväntad livslängd: 63 år
Läs- och skrivkunnighet: 39%
Andel som har tillgång till rent vatten: 51,5%

Källa: laNdgUideN, UNicef

– Innan man kan 
börja prata om de-
mokrati, jämställd-
het eller miljöfrågor 
– eller ens utbildning, 
behöver männis-
kor ha mat på bordet 
och en någorlunda 
tryggad försörjning. 
Många människor har 
svårt att försörja sig 
av olika anledningar, 
och därför finansie-
rar vi yrkesträning och bildande av 
självhjälpsgrupper, sparandegrup-
per och kooperativ.

Hur Ser De lÅNgSiKtiga  
reSultateN ut?

– Långsiktigt påverkar satsning-
arna på alla plan i livet. Genom 
överskottet från försäljningen har 
människor fått mer pengar i plån-
boken. Detta har lett till att allt fler 
idag kan äta tre mål om dagen och 
få i sig en mer varierad kost. Detta 
i sin tur har bidragit till förbättrad 
hälsa och att barnen presterar bätt-
re i skolan. Fler föräldrar har också 
haft råd att skicka sina barn till 
skolan. Kvinnors ställning i sam-
hället har stärkts eftersom de fått 
en inkomst. Miljömedvetenheten i 
utsatta områden har också ökat. 

SjälVHjälPSgruPPer Har bliVit 
PoPulära, VarFör är De ViKtiga?

– I självhjälpsgruppen kan man 
spara tillsammans eller bygga upp 
en gemensam affärsverksamhet, el-
ler helt enkelt stötta varandra med 
kontakter och uppmuntran. Ofta 
består grupperna av kvinnor, som 
tidigare levt isolerade i sina hem.

– Självhjälpsgrupperna blir 
också en plattform för lärande om 
jämställdhet, demokratiska prin-
ciper och mänskliga rättigheter. I 
grupperna diskuterar man också 
hur man bäst bevarar miljön och 
på så sätt ökar man medvetenheten 
kring miljöfrågor i utsatta områ-
den.  MAtiLdA HEctoR

l Etiopien är sveriges äldsta 
biståndsland. samarbetet 
började 1954. 
l trots stark tillväxt på senare 
år är Etiopien ett av världens 
fattigaste och mest bistånds-
beroende länder.
l Jordbruket är ekonomins 
bas och sysselsätter omkring 

80 procent av den arbetande 
befolkningen. de flesta odlar 
för självhushåll. Jordbruket 
är ålderdomligt och känsligt 
för torka. 
l i år är det 30 år sedan en av 
de värsta svältkatastroferna 
i Etiopiens historia. Hungers-
nöden drabbade åtta miljoner 

och omkring en miljon etiopier 
dog. Etiopien har haft tre 
stora svältkatastrofer, år 1973, 
1984-85 och 2002. 
l Etiopien har under åren 
byggt upp internationella för-
varingssystem för väderkata-
strofer. idag kan förebyggande 
hjälpinsatser sättas in innan 

torkan leder till hungersnöd. 
l pMU:s stöd till Etiopien går 
till insatser för byutveckling, 
försörjning, miljö, utbildning, 
kapacitetsutveckling och anti-
korruptionsarbete.
KäLLA: sidA, LANdgUidEN, pMU

utsatthet som de själva upplevt, be-
stämde de sig tillsammans med några 
andra bybor för att ge självhjälpsgrup-
pen en chans.

Varje MorgoN iNNaN jobbet, och 
på kvällen innan läggdags, turas de 
elva medlemmarna i gruppen om att 
bygga betongspisar i en liten lokal i 
byn. Fabriken har begränsad teknisk 
utrustning, men den förtjänst som de 
gör genom försäljningen av spisarna 
är mödan värd. De 120 birr som de får 
in per spis, ger dem tillräckligt med 
pengar för att bygga upp ett sparka-
pital.

– Genom kunskapen vi 
får i gruppen förbätt-
ras vår förståelse för 
sparande, vilket i sin 
tur förbättrat våra liv. 
Varje vecka sparar jag 
10 birr genom försälj-
ningen av spisarna. 
Jag har redan lyckats 
få ihop 730 birr sedan vi 
startade gruppen, berät-
tar Tirsit och visar glatt upp 
en lapp där hon sammanställt sitt 
sparande.

taCK Vare FörtjäNSteN från för-
säljningen av spisarna, har kvinnorna 
mer pengar att köpa mat för och kan 
idag ge sina barn tre mål mat om da-
gen, istället för som tidigare bara ett. 
De har också fått bättre mathållning 
och en mer varierad och näringsrik 
kost.

– Tidigare hade vi bara en typ av 
mat, injera, och det var svårt att få 
tag på, men nu har jag även pasta och 
grönsaker, berättar Tirsit stolt. 

* 100 etiopiska birr är drygt 40 kronor.

Varför jobbar 
pmu med  
försörjning?

Anna-Lena 
Hansson, 
tematisk 
ansvarig 
för PMU:s 
arbete med 
försörjning.

ß

”Varje vecka  
sparar jag  

10 birr genom 
försäljningen  
av spisarna.”

 samarbetet mellan sVerige och etiopen började redan 1954

Byar har gått från att vara torra ökenområden till rika på växtlighet, tack vare att miljömedveten-
heten ökat. foto: JasoN vogt

Tirsit Delelegn i sitt vardagsrum. De pengar hon sparat genom självhjälpsgruppen ger henne en 
trygghet om byn drabbas av torka.

ADDIS ABEBA
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l Med hjälp av denis 
Mukwege från panzi-
sjukhuset, fortsatte pMU 
under sommaren 
insamlingen till vård för 
överlevare av sexuellt 
våld i dR Kongo. på bara 
en vecka samlades hund-
ratusentals kronor in.

denis Mukwege talade 
under Nyhemsveckan 
med utgångspunkt från 
det våld som kvinnorna 
och barnen i konfliktens 
dR Kongo utsätts för. 
Han predikade på temat 
”kärlek” och deltog i ett 
seminarium med rubri-
ken ”Hopp i förföljelsen”. 
som ett resultat av hans 
besök och kampanjen ”to 
congo with Love”, samla-
des bara under några få 
dagar 200 000 kronor in. 
dessutom värvades 250 
nya månadsgivare. 

– det känns fantastiskt 
roligt med den respons 
vi fick. Resultatet av 
kampanjen är ett tydligt 
bevis för vilket enga-
gemang det finns i vår 
rörelse, för vår omvärld 
generellt, men också för 
Kongo specifikt, säger 
Elisabeth Hammarberg, 
Kommunikations- och 
insamlingschef på pMU.

behoven av finansiering 
till vården av offren för 
det sexuella våldet är 
större än någonsin i år.

Med ett åtagande på 
omkring sju miljoner 
kronor, kommer pMU 
att fortsätta uppmana 
om stöd från omgiv-
ningen, och så länge 
våldet fortsätter, stå 
kvar vid patienternas 
och personalens sida på 
panzisjukhuset.

MAtiLdA HEctoR

l designern Emma israels-
son lanserar ett halsband till 
stöd för denis Mukweges och 
pMU:s arbete vid panzisjukhu-
set i dR Kongo. 

Emma israelsson stockholm 
är ett snabbt växande interna-
tionellt smyckesmärke grun-
dat av den svenska designern 
Emma israelsson. företaget 
har redan kunder över hela 
världen och smyckena syns 

ständigt i tV och press. 
sedan första kollektionen 

har det varit viktigt för Emma 
att ge något tillbaka och man 

samarbetar nu, utan någon 
egen förtjänst, med pMU i 
detta särskilda Kongo-projekt.

 - Jag har alltid haft en pas-

Intresset för att hitta 
en fredlig lösning på 
konflikten i Demo
kratiska Republiken 
Kongo är stort bland 
svenska politiker. 

Det märktes när 
Denis Mukwege, på 
inbjudan av PMU, 
besökte Sverige i 
juni. 

tExt: MAtiLdA HEctoR

– ViD ett tillFälle hade 
vi besök på Panzisjukhu-
set av en känd person. Han 

frågade kvinnorna, vad kan 
vi göra för er? Då svarade 
en av kvinnorna; ”det enda 
vi behöver är fred, om vi 
har fred kommer vi ha jobb, 
medel att skicka våra barn 
till skolan och mat på bor-
det. Vi behöver er röst för 
att få fred!”, återberättar 
Denis Mukwege, chefslä-
kare vid sjukhuset, under 
sitt besök i Sverige under 
midsommarveckan.

Dr MuKWege som dagligen 
behandlar konfliktens kon-
sekvenser i form av våldtäk-
ter mot barn och kvinnor, 
reser sedan 2006 världen 

över och för sina patien-
ters talan. I samarbete med 
PMU jobbar han aktivt med 
att driva på politiskt i både 
Sverige och inom EU, för 
att få ett slut på våldet i re-
gionen.

– Sverige har ett långt 
samarbete med DR Kongo 
inte minst från ett folk-
rörelseperspektiv. Vi har 
också ett aktivt engage-
mang på både politisk och 
institutionell nivå i att bistå 
en demokratisk och fredlig 
utveckling i landet, säger 
Maria Bard, påverkansstra-
teg på PMU. 

När Denis Mukwege 

under juni månad besökte 
Sverige, lyfte han frågan om 
en striktare reglering inom 
EU kring konfliktminera-
lerna. Under 
loppet av 48 
timmar var Dr 
Mukwege till-
sammans med 
PMU inbjuden 
till statsminis-
tern, utrikes-
ministern, 
biståndsministern och jäm-
ställdhetsministern.

– Det fanns ett uppriktigt 
intresse och engagemang 
för att adressera kopplingen 
mellan den illegala exploa-

teringen och handeln med 
konfliktmineraler och det 
instabila läget i DR Kongo. 
Flera av representanterna 

underströk 
att Sverige vill 
verka för ett 
obligatoriskt 
regelverk 
kring import 
av mineraler 
till Europa, 

säger Maria Bard. 
Samma vecka kom den 

nya Kongo-strategin, som 
handlar om Sveriges håll-
ning till biståndet till lan-
det. Även denna berörde 
konfliktmineralerna.

– Nu hoppas vi att Sve-
rige ska driva en global 
kampanj för att öka medve-
tenheten i frågan och följa 
Europaparlamentets stånd-
punkt, sa Denis Mukwege 
efter beskedet.

äVeN rePreSeNtaNter 
från företag och investe-
rare aktiva i handeln med 
mineraler, fick möjlighet att 
träffa läkaren.

– Det var tydligt för mig 
att aktörer inom närings-
livet har som mål att vara 
transparanta. Sverige har 
en hög etisk standard och 
detta bör också inkludera 

handeln med länder som 
DR Kongo, sa Dr Mukwege 
efter mötet. 

I samarbete med andra 
folkrörelseorganisationer 
kommer PMU nu att fort-
sätta driva frågan om kon-
fliktmineralerna.

– Tillsammans med Dia-
konia och det europeiska 
nätverket EurAc som vi 
har ett tätt samarbete med, 
kommer vi att följa upp 
de möten vi haft, och bistå 
aktörerna som arbetar med 
Sveriges position, inför de 
fortsatta EU-förhandling-
arna om konfliktmineraler, 
säger Maria Bard. 

sionerad önskan att starta ett 
företag som betyder något. 
Att göra det som du är riktigt 
bra på och älskar, att göra det 
med passion och hårt arbete, 
och samtidigt sikta mot ett 
högre syfte säger Emma 
israelsson. 

– Enastående design och 
succé är definitivt viktigt 
i det här ändamålet, men 
det skulle inte vara mycket 

värt om vi inte siktade mot 
ett högre mål, ett mål att ge 
tillbaka från varje liten succé 
till någon behövande.

Halsbandet tillverkas i 
en begränsad upplaga och 
kommer att kosta 995 kronor. 
försäljningen sker via pmu.
se/shop. intäkterna går till 
pMU:s arbete vid panzisjuk-
huset. 

JoNAtHAN ULENiUs

designsmycke i begrÄnsad upplaga   lanseras för kongo

pmu.se/shop

köp ditt
smycke!

Emma 
Israelsson 
tillsammans 
med Denis 
Mukwege.

mukweges 
besök drog 
in mer stöd

 Politisk vilja
i sVerige för att få fred i dr kongo

250
så många nya månads-
givare värvades under 
sommaren.

1 Denis Mukwege i samspråk med Svein Haugstvedt. 2 I predikstolen på Nyhem. 3 Tillsammans med PMU:s direktor Niclas Lindgren.  
4 I möte med statsminister Stefan Löven. 5  Med utrikesminister Margot Wallström. 6 Boksignering vid PMU:s monter på Nyhem.
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min Vardag jessica Hedman

Hon lämnade 30 graders 
kyla för att jobba i 45 graders 
värme utan någon AC. Jes
sica Hedman räds inte tvära 
kast och äventyr i arbetet för 
att lindra nöden i världen.

Efter fyra intensiva år i 
Sydsudan är hon ny humani
tär koordinator på PMU.
tExt: NooMi LiNd

reDaN tiDigt i livet visste Jessica 
Hedman, 30 år, att hon ville göra en 
insats för de människor i världen som 
har det allra svårast. 

– När jag var barn reste min familj 
mycket i Europa, där jag bland annat 
såg romer som bodde på parkerings-
platser i kartonger. Jag började dröm-
ma om att hjälpa till att bygga upp 
byar så att människor hade någonstans 
att bo, berättar Jessica.

Sedan drygt ett halvår är hon koor-
dinator för PMU:s humanitära arbete. 

Det bästa med tjänsten tycker hon är 
att få arbeta tillsammans med lokala 
partner runtom i världen, att få bygga 
på den expertis de har och stärka de-
ras kapacitet.

– Det oförutsägbara med arbetet, 
att kunna få åka iväg till ett annat land 
med kort varsel, är också något jag gil-
lar säger hon.

jeSSiCa FöDDeS i Stockholm men 
tillbringade större delen av sin barn-
dom i Edsbyn i Hälsingland, vilket 

tVära kast och äVentyr i Jessicas Vardag
hörs på hennes dialekt. Efter studen-
ten återvände hon till huvudstaden, 
gick bibelskola och provade sedan på 
olika jobb, inom äldreomsorg, barn-
omsorg, restaurang, telekom med 
mera.

– Det var bra eftersom jag fick se 
samhället ur olika perspektiv genom 
så skilda typer av arbeten. Men jag 
hade siktet inställt på bistånd och ut-
vecklingsfrågor.

Hon läste till statsvetare vid uni-
versitetet i Örebro och följde särskilt 

utvecklingen i Sydsudan, där hon hade 
vänner som arbetade för fred.

tio År SeNare, när Jessica var 25, 
fick hon den chans som hon längtat ef-
ter, att resa ner till landet för att göra 
en utvärdering för IAS (International 
Aid Services). 

– När jag kom till Wau, i västra Bahr 
El Ghazal, var det som att komma 
hem. Vi åkte vi på de röda vägarna 
utan ett enda höghus i sikte. Det var 
precis som jag föreställt mig det.

Hon var på plats när landet blev 
självständigt efter 20 år av inbördes-
krig och fick skaka hand med presi-
denten under en mottagning i sam-
band med detta.

– Jag minns hur Kinas delegat skul-
le hålla tal och folkmassan skrattade 
efter första meningen. Ett isolerat land 
hade just öppnats upp och det var för-
sta gången människor hörde kinesiska. 
Att få följa denna process på nära håll 
var en stark upplevelse.

Nu fanns hopp och frihet, och möj-

”Till de star-
kaste intryck 

jag fått hör mö-
tet med syriska 

flyktingar.”

ß

1

3

4

2

1 Jasmina var ett av de syriska flyktingbarn som Jessica mötte på resa för PMU i Libanons tältläger. 2 På promenad i Juba. 3 Besök på en boskapsfarm i Sydsudan. 4 Gudstjänst i Central Equatoria, Sydsudan. foto: privat
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min Vardag jessica Hedman

lighet att starta utvecklingsinsatser 
förutom de humanitära, och Jessica 
fick i uppdrag att öppna ett kontor för 
IAS i Juba. Hon bodde ensam i samma 
byggnad, men kände sig aldrig orolig 
eftersom det fanns vakter.

– Jag levde under enkla förhållan-
den och hade varken el eller någon 
riktig säng. Jag hade kommit från 30 
grader minus till 45 grader plus utan 
någon AC, och har aldrig svettats så 
mycket som då.

– Men det gjorde mig inget, fortsät-
ter hon. Jag hade så mycket inspira-
tion och energi och tyckte det var 
underbart vara där. Jag ville vara med 
och bryta ny mark och det var en 
spännande pionjärtid.

MeN eFter tVÅ och ett halvt år, 2013, 
blossade konflikten upp igen med 
flyktingströmmar, förlorade skördar 
och svält. Jessica bytte tjänst till donor 
relations manager för organisationen 
ZOA, men fungerade också som hu-
manitär koordinator.

– Vi nådde snabbt ut till 100 000 
människor i otillgängliga områden. 
Det tog på krafterna, men personalen 
var beredd att arbeta dygnet runt.

Efter ett halvår var Jessica mycket 
trött och beslutade sig för att flytta 
hem till Sverige igen, men hon visste 
att hon skulle fortsätta att arbeta hu-
manitärt på något sätt.

– Jag brinner för de här frågorna 
och när jobbet som humanitär koordi-
nator på PMU kom upp, med insat-
ser på flera håll i världen, och jag fick 
den, så blev jag väldigt glad. Det var en 
bekräftelse på att det var rätt att åka 
tillbaka till Sverige.

Jessicas vision för PMU:s humani-
tära arbete är att se projektportföljen 
växa.

– Vi har så många bra lokala part-
ners och samarbeten. Jag skulle vilja 
se ett antal nya större humanitära pro-
jekt detta och 
nästa år.

Det är 
oCKSÅ vik-
tigt att stöt-
ta dem som 
redan gör 
bra insatser 
och att hjäl-
pa dem att 
komma in 
i ett större 
nätverk och 
samarbete, 
framhåller hon. Då finns mer pengar 
att få och insatserna blir mer effektiva.

Jessica tror på PMU:s strategi att 
öppna fältkontor runtom i världen.

– Ökad fältnärvaro ger bättre in-
gångar att starta insatser när kriser 
inträffar. Det behövs stora humanitära 
program men man får inte glömma att 
bygga kapacitet och motståndskraft 
lokalt.  

att KViNNogruPPer lär sig själv-
försörjning ger exempelvis den extra 
inkomst som behövs för att försörja 
familjer månaderna före skörden när 
förråden börjar ta slut, framhåller Jes-
sica som tror på styrkan i småskaliga 
insatser.

Hennes dagliga arbete består nu-
mera till stor del i att ha kontakt med 
partners, ta emot rapporter, planera 
för nya insatser och förbereda ansök-
ningar.

– Det gäller att ha tentaklerna ute, 
hålla koll på krishärdarna i världen 
och ha förkunskap. Om våra part-
ner vill ha projekt så kan vi då snabbt 
kicka igång.

HittillS Har Det blivit resor till Li-
bonon, Burkina Faso, Kenya, Sydsu-
dan, Etiopien och Bryssel. 

– Till de starkaste intryck jag fått 
hör mötet med syriska flyktingar i 
våras.

– Jag har följt konflikten i Syrien på 
nära håll, läst om flyktingarnas svårig-
heter med kalla vintrar och bara plast-
skynken mot kyla, om människor som 
frusit ihjäl. Det var svårt att se misä-
ren, men att få sitta ner och lyssna till 
individer och att veta att vi kan göra 
skillnad genom vårt arbete, ger hopp 
och tillfredställelse. 

ß

MerarteN aV projekten 
finns i Afrika, där kontor 
etableras i städerna Nairobi 
i Kenya, Ouagadougou i 
Burkina Faso och Bukavu 
i DR Kongo. I dessa länder 
kommer PMU även att re-
gistrera sig som lokal NGO. 
Ett kontor öppnas i Chiang 
Mai, Thailand och ett i Li-
massol, Cypern. Varje kon-
tor betjänar de länder med 
PMU-projekt som finns i 
regionen.

– Vi ser behovet av att 
lära oss mer av våra sam-
arbetspartners men också 
att vara mer tillgängliga för 
dem med kapacitetsinsat-
ser. Genom etablering i fält 
finns också fler finansiella 
resurser att söka, exempel-
vis från ambassader samt 
FN- och EU-organ, säger 
Dag Bohlin.

DeN StärKta fältnärvaron 
innebär dock inte att träda 
in i ansvarsroller:

– Det är våra samarbets-
partners som äger projek-
ten och processen. De vet 
behoven och kan kontexten, 
vilket är en viktig förutsätt-

ning för ett bra arbete. Vår 
uppgift blir att stötta, något 
som partners länge efter-
frågat.

ViD Varje KoNtor finns en 
svensk fältkoordinator samt 
en fältcontroller. De kom-
mer att följa projekten nära 
genom fältbesök, föra stra-
tegiska samtal med partner, 
utbilda projektpersonal, 
följa avtalsrevisioner och ge 
råd i ekonomiska frågor.

– Avstånden kortas. Det 
gör att man kommer att 
kunna utveckla och förenk-

la dialogen med partners. 
Man kan fånga upp hur de 
tänker och vad de vill göra 
på ett enklare sätt och man 
utvecklar kontakterna, sä-
ger Erik Sedig, ny fältkoor-
dinator i Nairobi. 

De nya fältkontoren ska 
också stärka kommunika-
tionsarbetet i Sverige. Ge-
nom täta resor i projektlän-
derna kan personalen förse 
med färsk information och 
bilder.

eN Del aV personalen vid 
huvudkontoret flyttats ut i 

fält och tjänsterna som pro-
jektkoordinatorer hemma 
ändrar karaktär.

– Handläggarna i Sverige 
fortsätter med projektupp-
följning men får betydligt 
mer tid för tematisk för-
djupning, vilket både PMU 
och våra partner ser ett 
stort behov av. Kunskapen 
om de områden vi arbetar 
med ökar, säger Dag Bohlin.

Han tror på en höjd kva-
litet på insatserna framöver, 
samt bättre möjlighet att 
nätverka med andra organi-
sationer.

– I förlängningen hoppas 
vi att det leder till samar-
bete med nya partners, nya 
finansiärer och fler projekt.

FältKoNtoreN blir också 
en resurs för svenska för-
samlingar. Arbetsutskott 
och regionråd får lättare 
att inhämta information 
och församlingarna kan få 
hjälp i sina kontakter med 
partners, information och 
stöd i samband med fältre-
sor. Även för PMU-prakti-
kanterna blir kontoren en 
resurs.

pmu öppnar fem fÄltkontor

Medarbetare på väg ut till PMU:s fältkontor. Från vänster Erik Sedig, koordinator i Kenya, Emelie 
Litsgård i DR Kongo, Helen Johansson i Burkina Faso, Anna-Lena Martynova Hansson i Thailand, 
Malin Canslätt på Cypern och Marcus Ask, controller i Thailand.

I höst öppnar PMU, 
efter flera års plane
ring, fem fältkontor 
i världsdelar där det 
drivs projekt tillsam
mans med partners.

– Vi går in i en ny 
fas av vår historia i 
och med att en del av 
vår verksamhet flyttas 
ut i fält och det känns 
jättespännande, säger 
Dag Bohlin, projekt
ledare.

tExt ocH foto: NooMi LiNd

1 På utbildningseminarium under tiden i Sydsudan. 2 Besök i Mundari, Central Equatoria. 3 Utvärdering av vattensituationen i Jonglei.

KENyA

bURKiNA fAso

dR KoNgo

tHAiLANd

cypERN

PMU:s fem fältkontor.
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Sms:a SYRIEN100 till 
72 980 för att ge 100kr 
eller swisha SYRIEN 
till 9000506 eller PG 
900050-6.  
Märk ”Syrien”.
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reportage nepal efter jordbävningen

De trodde att de glömts bort 
av omvärlden, men PMU:s 
partner nådde fram till dem.

Fyra månader efter jord
bävningskatastrofen i Nepal 
är behovet av nya bostäder 
ännu enormt.

Genom nya tekniker 
som lärs ut ska hus som nu 
byggs upp hålla för framtida 

utmaningar. 

tExt: NooMi LiNd

Norra DHaDiNg i Nepal är ett 
avlägset område längs Himalayas 

sluttning, som sträcker sig ända 
upp till den tibetanska gränsen. 

Där finns få riktiga vägar och för att 
ta sig norrut används smala stigar som 
korsar branta raviner genom broar.

Fyra månader har gått sedan den 
jordbävningskatastrof som förändrade 
livet för befolkningen, och tre team 
från PMU:s partner UMN (United 
Mission To Nepal) har just kommit 
hem från ett sex dagar långt besök 
i bergen. Syftet är att utvärdera be-
hoven inför den andra fasen av den 
humanitära insats som PMU tillsam-
mans med sju andra organisationer 
stöder.

– Vi vandrade upp och ner för berg, 
längs stigar och spår, i starkt solsken 
och i spöregn. Vi passerade många 
farliga jordskred och korsade långa 
hängbroar, berättar Bina Malla, UMN.

Under nätterna hörde de ständigt 
dundret från fallande stenblock och 
på dagarna föll stora stenar bakom 

och framför dem på stigarna. Jord-
skred är normala under monsunperio-
den, men de har varit fler än de brukar 
i år. Halva befolkningen i byn Lapa 
har tagit sig ner till centrala Dhading 
eftersom de är rädda för att stanna i 
bergen.

teaMeN Har Mött befolkningen i 
byarna Ree, Lapa och Jharlang. De har 
sett förstörda skolor och hälsocentra-
ler, tillbringat nätterna hemma hos 
familjer och fått insikt i deras liv.

– En natt sov jag i samma rum som 
en tre generationer stor familj. De 
hade byggt ett tillfälligt skydd av tak-
plåt som de räddat från sin gamla bo-
stad och en träram, berättar Avinaya.

De är utmattade efter den stra-
patsfyllda resan, men också fyllda av 
beundran.

– Jag är förvånad över styrkan och 
uthålligheten som finns hos männis-
kor trots att de förlorat en generations 
hårt arbete, säger Hazel Wong.

bara NÅgra Dagar efter katastrofen 
den 24 april anlände PMU:s facilita-
tor Christer Stenberg till huvudstaden 
Kathmandu och kunde rapportera om 
läget och det humanitära arbete som 
startades av GCDN, (Grace Communi-
ty Development Nepal) och UMN.

– Fördelen för oss på PMU, jämfört 
med många andra organisationer som 
flyger in personal, är att vi har lokala 
kontakter som både känner till förhål-
landena och snabbt kan mobilisera, 
säger han.

Såväl GCDN som UMN nådde fram 
till mycket svårtillgängliga byar dit 
många andra större aktörer inte nådde 

SÅ ByGGS lIVet UPP efter kataStrofen

ännu stora 
BehoV i nepal

ß

”Jag är  
förvånad över  
uthålligheten  
som finns hos 
människor.”

En gatubild från Lalitpur vid 
Kathmandus utkant, precis 
efter jordbävningen.

foto: UMN

Pratiksh Khanal från UMN, till höger, samta-
lar med kvinnor från Dhading-distriktet långt 
upp i norr, för att utvärdera deras behov och 
vad som ska prioriteras inför kommande 
återuppbyggnadsfas. foto: UMN
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reportage nepal efter jordbävningen

hallå 
där …
… joNatHaN 
uleNiuS,
insamlingskoor-
dinator på pMU, 
som besökte 
Libanon i juli.
VarFör reSte Du Dit?

– för att möta några av de 
en miljon flyktingar som tagit 
sin tillflykt till Libanon från 
kriget i syrien. tillsammans 
med organisationen World 
Vision Lebanon arbetar pMU 
för att flyktingbarnen ska få en 
tryggare och bättre tillvaro.
DiNa StarKaSte iNtryCK?

– Kontrasterna. När man 
från bilen blickade ut över 
Libanons vackra landskap 
kunde man tro att man var 
på semester, för att några 
minuter senare kliva in i ett 
tältläger där misären var så 
oerhört påtaglig. Unga vuxna, 
till och med barn i tonåren, 
har på allvar tappat tron på 
framtiden. det var väldigt 
jobbigt att höra.
VilKa är De StörSta 
beHoVeN iDag?

– Man är egentligen i behov 
av allt - mat, pengar, bättre 
boende inför vintern. Men 
jag skulle ändå vilja lyfta 
barnens skolgång. Man kallar 
flyktingbarnen ”en förlorad 
generation”, mycket på grund 
av att många inte får gå i 
skolan. När kriget slutar så 
är det den unga generationen 
som ska bygga upp landet och 
då behöver de en utbildning. 
dessutom är skolan en plats 
där de kan få vara trygga och 
i vissa fall bearbeta en del av 
det hemska de varit med om.
När Drar KaMPaNjeN 
igÅNg?

– i början av november. 
förhoppningen är att många 
kyrkor, föreningar, företag och 
privatpersoner ska vara med 
och ge allt för syriens barn. Av 
egen erfarenhet kan jag säga 
att det behövs. NooMi LiNd

Före detta PMU
praktikanten 
Anton Widlund, 
22, och kom
pisen Pascal 
Hansson,  
24, tram
pade i juni 
in 40000 
kronor på 
tandemcykel till 
den humanitära 
insatsen efter jord
bävningen i Nepal.

tExt: NooMi LiNd

reSaN giCK från Uddeval-
la till Stockholm och syftet 
var att förlänga livsläng-
den på en fråga som redan 
började försvinna i media. 
Längs vägen blev de upp-
märksammade i både Ex-
pressen, Bohusläningen, 
Dagen och P4 Väst.

En egen insamling star-
tades via PMU:s hemsida.

– Vårt mål var att få in 15 
000 kronor som den PMU-
anslutna second hand-bu-
tiken i Uddevalla lovade 
att dubblera. Att det sedan 
blev hela 40 000 känns jät-
teroligt, säger Anton.

HaN berättar att de 
höll tidsplanen på 9 dagar 
och var sams hela vägen. 

Båda känner sig så här 
efteråt väldigt nöjda med 
sin insats. 

– Det var definitivt värt 
varenda mil, säger Pascal. 
Det är härligt att männis-
kor är så generösa. När 
man gör en grej av det hela 
och själv är beredd att 
kämpa, så blir andra mer 
villiga att ge.

Nu är det hög tid att 
anmäla sig till pMU:s 
utbildningsseminarium 
för svenska pingstför-
samlingar. de hålls på 
sex orter i landet och är 
till för missionsengage-
rade församlingar som 
har eller haft ett projekt-
samarbete med pMU.
Varför är det viktigt att 
vara med Kati Hirvonen?

– Vår projektverksamhet 
bygger på ett aktivt partner-
skap. för att de insatser som 
vi stöder ska lyckas och vårt 
samarbete ska utvecklas, 

behöver vi mötas och 
lära av varandra. 

– inte minst är det 
viktigt för oss på pMU 
att få med försam-
lingarna i arbetet med 
jämställdhet, som vi 
valt att fokusera. Vi 

tycker att pingströ-
relsen har ett ansvar 
att driva frågan och 

en enorm potential att bli en 
förändringsaktör för kvinnor 
och flickor. Jag ser fram emot 
att höra församlingarnas 
tankar om vad vi kan göra 
tillsammans. 

 

cyklisterna:
anton Widlund: student 

vid KtH i stockholm
Pascal Hansson: 

student vid Umeå 
universitet

cykelresan:
Distans: 630,18 km

Cykeltid: 33 timmar, 
51 minuter

Snitthastighet:  
18,62 km/h

antal glassar: Många
antal minnen  
för livet: Över 9 000

missa inte pmu:s utbildningsseminarium

17 oKtober - filadelfia-
kyrkan stockholm och 
pingstförsamlingen 
älmhult 
24 oKtober - smyrnaför-
samlingen göteborg och 
pingstkyrkan Örebro 
7 NoVeMber pingstkyrkan 
sundsvall och pingstför-
samlingen boden

pmu.se/Aktuellt/Utbild-
ningsseminarium-2015

lÄs mer & 
anmÄl dig!

Kati 
Hirvonen är 
utbildnings-
ansvarig på 
PMU

60 mil på tandem  
gaV 40 000 till nepal

Pascal och Anton vid målet, 
Sergels torg i Stockholm. 
 foto: privat

med mat, vatten och presenningar.
– Först fraktades hjälppaketen på 

lastbilar, sedan i jeepar på vägar som 
knappt är farbara ens under torrtiden, 
och sedan på åsnor och människoryg-
gar, högre och högre upp i bergen, be-
rättar Christer Stenberg. 

HittillS Har 2,5 miljoner kronor 
samlats in till PMU:s humanitära in-
sats i landet. Individer, församlingar 
och second hand-butiker runtom i 
Sverige har engagerat sig. 

Hjälpen har betytt mycket för invå-
nare som börjat tro att de glömts bort 
av omvärlden, berättar Lyn Jackson, 
kommunikationschef på UMN. I vissa 
fall var enda sättet att ta sig fram till 
dem via helikopter, då alla vägar och 
broar rasat.

– Paketen vi förmedlade innehöll 
mycket, och även om vi fick kämpa 
för att ta nå fram till byarna i norr så 
lyckades vi täcka in hela det område 
som vi tilldelats, säger hon.

Miljontals människor drabbades 
och hundratusentals hus blev förstör-
da eller skadade i jordbävningen. Väl-
digt få familjer i Dhading har hittills 
kunnat bygga upp dem igen, utan lever 
under temporära skydd.

– Det största behov som rap-

porteras från alla håll är skydd undan 
väder och vind. Många väntar på 
betalningar och lågräntelån som re-
geringen utlovat, men som ännu inte 
betalats ut, säger Jackson.

iStället För att satsa på tillfälliga 
skydd har UMN valt att börja förbe-
reda för byggandet av permanenta hus 
efter monsunperioden.

– Vår strategi blir att utbilda mu-
rarmästare i olika tekniker för att göra 
huskonstruktionerna mer motstånds-
kraftiga vid jordbävningar, säger Lyn 
Jackson. De kommer sedan i sin tur 
att lära upp andra hantverkare.

UMN planerar också att bygga om-
kring 20 temporära lärocenter, som 

ersätter förstörda skollokaler. Efter-
som jordbävningen påverkat grund-
vattnet, behövs också vatten och bätt-
re sanitära förhållanden. Cirka hälften 
av all boskap har dött och jordbruks-
redskap har gått förlorade.

– Vi har just blivit klara med dist-
ributionen av redskap för jordbruk 
och byggnation och kommer hjälpa 
familjer att ersätta sina förlorade djur, 
berättar Lyn Jackson.

totalt FÅr 7200 FaMiljer hjälp att 
bygga upp sina hus och sin försörjning 
i fem områden i Dhading-distriktet. 
Befolkningen kommer att behöva om-
världens stöd länge, och insatsen ska 
pågå i två år.

ß

”Det största
behovet från 

alla håll är  skydd 
undan väder  

och vind.”
Registrering förs över hjälppaket som förmedlas till 
byinvånare.  foto: UMN
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second hand

Solen höll sig borta stora 
delar av sommaren, men 
second handbutikerna hade 
strålande tider.

I PMU:s nio egna butiker 
ökade försäljningen med i 
snitt 24 procent under juli 
månad.

tExt ocH foto: NooMi LiNd

att DÅligt MeD Sol och värme gör 
oss svenskar mer shoppingbenägna 
syns tydligt på sommarens resultat så-
väl i PMU:s nio egna butiker som i de 
52 avtalsbutikerna. 

– Vädret har helt klart gynnat se-
cond hand-försäljningen, vilket vi är 
väldigt glada för. Inte minst gäller det 

semesterorter med stora turistflöden. 
Vissa butiker drar ner på öppettiderna 
under somrarna, ändå gick det väldigt 
bra, säger Mats Svanström, affärs-
utvecklare för PMU:s second 
hand-verksamhet.

totalt öKaDe för-
säljningen i PMU:s 
egna butiker med i 
snitt 24 procent. I 
second hand-buti-
ken i Örnsköldsvik 
ökade försäljningen 
med hela 44 pro-
cent i juli jämfört med 
motsvarande period förra 
året, trots att två butiker slagits 
ihop till en. I Alingsås steg den med 26 
procent och i Östersund och Leksand 
med 19 procent.

I butiken PMU Ingarvet Second 
hand, Falun, steg försäljningen med 
hela 58 procent i juni och 30 procent 
i juli. 

– Vi har jobbat aktivt med vår 
butik för att nå nya kund-

grupper och detta i kom-
bination med vädret 

har gett ett fantas-
tiskt resultat, säger 
Mabel Lydebrant, 
butikschef. Sen 
har vi också många 

duktiga medarbetare 
som ställer upp och 

jobbar även på som-
maren.

allra bäSt har kläderna och textili-
erna sålt, vilket är ett tydligt resultat 
av att klädavdelningen utökades och 

strålande sommar  för second hand

Det var bra skjuts på försäljningen under Nyhemsveckan. I kassan Runar Granlöf, butiksutvecklare.  Kläder och textilier har sålt som smör i second       hand-butikerna i sommar. En tydligare 
placering kan betyda mycket. 

Välsorterade butiker, där varorna exponeras bra och byts ut ofta, är viktigt för en bra försäljning. 

tygerna fick en mer syn-
lig placering när butiken 
byggdes om i våras.

– I snitt hade vi 500-
600 kunder per dag i juli, 
och antalet varor de köpte 
ökade från fyra till fem per 
person. Räknar man med 
att varje pryl kostar cirka 
20 kronor, blir det mycket 
pengar till bistånd, kon-
staterar Mabel Lydebrant 
nöjt.

äVeN FrÅN boDeN, som är ett popu-
lärt turistmål, kommer goda rappor-
ter:

– En vanlig onsdag hade vi en kö på 
177 personer utanför när vi öppnade, 
berättar Ingegerd Holmqvist, chef för 
Pingstkyrkans Returidé Second hand, 

en av PMU:s samarbetsbuti-
ker. Bäst har kläder och pryd-
nads- och säsongsvaror sålt.

Butiken är stor och har ett 
brett utbud och facebook-si-
dan uppdateras ofta med nya 
fräscha bilder, berättar hon, 
och framhåller att det är vik-
tigt att plocka fram varor på 
hyllorna hela tiden och se till 
att det blir ruljangs.   

– Kunderna måste hitta 
nya saker varje gång de handlar hos 
oss.

Varje SoMMar FiNNS PMU:s second 
hand-verksamhet också på plats under 
Nyhems- och Lapplandsveckan.

– Även under konferenserna hade 
vi bra tryck på second hand-försälj-
ning och kafé, säger Mats Svanström.

 

second hand-nytt 2015

Februari:  Ny butik öppnar i Hofors
Maj: Nyinvigning av Köping-butiken i 
nya större lokaler. 
SePteMber, oKtober: Ny butik är på 
väg att starta i Kramfors.

”Vi har
jobbat aktivt 

med vår butik 
för att nå nya 

kundgrupper.”

fakta second hand

totalt: 61 butiker.
PMu-butiker: 9.
avtalsbutiker: 52.
•  butikerna drivs i samarbete med de 
lokala församlingarna.
•  Varje vecka görs ett stort ideellt arbete 
bland annat med att sortera varor.
•  butikerna fyller en viktig social 
funktion i sverige.  Exempelvis erbjuds 
arbetsträning i samarbete med kom-
munerna.

15
så många 
miljoner kronor 
genererades 
2014 till insatser 
runtom i världen. 
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aktuellt

Så fungerar det. Som 
månadsgivare skapar du för-
utsättningar för att människor 
i fattigdom ska få chans till 
ett värdigt liv och redskap att 
själva förändra sin situation. 
Din månatliga gåva dras via 
autogiro. Enkelt och bekvämt 
för dig och ovärderligt för oss.

Så blir du månadSgivare.
Beställ anmälningstalong på:
Hemsidan: www.pmu.se
Telefon: 08-608 96 00
Mejl: info@pmu.se
Fyll i talongen med dina 
person- och bankuppgifter 
och skicka den till oss. Resten 
ordnar vi.

Så fungerar det. Som 
månadsgivare skapar du för-
utsättningar för att människor 
i fattigdom ska få chans till 
ett värdigt liv och redskap att 
själva förändra sin situation. 
Din månatliga gåva dras via 
autogiro. Enkelt och bekvämt 
för dig och ovärderligt för oss.

Så blir du månadSgivare.
Beställ anmälningstalong på:
Hemsidan: www.pmu.se
Telefon: 08-608 96 00
Mejl: info@pmu.se
Fyll i talongen med dina 
person- och bankuppgifter 
och skicka den till oss. Resten 
ordnar vi.

l  PMU granskas av Svensk 
insamlingskontroll, SFI, som 
beviljar så kallade 90-konton. 
Detta innebär en trygghet för 

givaren eftersom SFI bevakar 
att högst 25 procent av de 
insamlade medlen används till 
administration. 
Den senaste statistiken (2009) 
visar att PMU har använt 14 
procent till administration – 
alltså en betydligt lägre andel 
än vad SFI kräver.

Stöd oSS regelbundet – bli månadSgivare!

Pg 90 00 50-6

Niclas
liNdgreN
Direktor, PMU
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I skrivande stund går sommaren mot 
sitt oundvikliga slut, även om vi nog är 
många som försöker förneka det. En 
sommar som för mig inneburit härliga 

människomöten och hoppingivande samtal. Värl-
den har nyligen kommit fram till 17 nya mål för 
hur vi till 2030 ska förändra sakernas tillstånd 
(Sustainable Development Goals).

Visionen som målas är fantastisk. Det hand-
lar om en värld där ingen 
lämnas utanför, en värld 
fri från hunger, sjukdom, 
våld och fruktan, där alla 
människors rättigheter 
respekteras och alla har 
samma möjligheter. En 
värld där vi tillsammans 
mobiliserar de resurser som behövs, genom part-
nerskap mellan människor som förstår att vi hör 
ihop, var vi än bor. 

Visionen säger också att vi på denna resa mot 
framtiden ska anstränga oss för att nå de mest 
utsatta först. Det här både är och vill vi på PMU 
vara en del av. Ett led i att ge våra partner bättre 
stöd och få se ännu större effekt av arbetet, är att 
vi i höst startar fältkontor runtom i världen.

Vi Vill SaMSPela MeD både människor och Gud 
för att nå det samhälle som Jesus talar om, med 
”frihet för de fångna, syn för de blinda, och ett 
nådens år från Gud”. Under sommarens konfe-
renser på Nyhem och Lappis slog det mig igen 
hur viktiga vi som kyrka är i detta. Genom våra 
nätverk möter vi behov hos många utsatta män-
niskor både i Sverige och i världen.  Det spe-
lar ingen roll om det är en svensk som hamnat i 
missbruk, utanförskap eller arbetslöshet, ett en-
samkommande flyktingbarn från Syrien eller en 
kvinna från östra Kongo som drabbats av sexuellt 
våld. Uppdraget är detsamma. 

Det är fascinerande att möta dem som går före, 
och som med risk för sina egna liv tar strid mot 

ondska och orättfärdighet. Vi var många som be-
rördes av Denis Mukweges predikan på Nyhem, 
om kärlek som måste få kosta. Vi blev berörda för 
att det är precis så. För att människor i utsatthet 
och fattigdom ska få makt och inflytande måste 
andra vara beredd att ge upp makt. Så fort du 
börjar utmana system och strukturer som håller 
människor bundna och nedtryckta så påverkar 
det dem som idag har makt, och som tjänar på 
dagens situation.

Inte sällan kan det som för Dr. Mukwege inne-
bära att man utsätts för hot och attentat. Det 
berörde oss också för att det blev så tydligt att vi 
i vårt svenska överflöd har ett stort ansvar gente-
mot våra syskon i andra delar av världen.

PÅ PMu jobbar Vi hårt med att utveckla vår nya 
strategiska plan, på väg mot 2020. 
Det är en spännande process i 
en folkrörelse som vår, där gi-
vares målbilder ska synkro-
niseras med församlingars 
och lokala partners dröm-
mar och perspektiv, och 
våra egna visioner på PMU.

Låt oss när vi går in i hös-
ten tillsammans vara med och 
göra ännu större skillnad 
i människors liv. Låt 
oss förverkliga Bi-
belns vision om 
ett hopp och en 
framtid.

kärlek som måste få kosta

”Vi blev 
berörda för 
att det är 
precis så.”

personalnytt

emanuelle 
brandström 
arellano är ny 
jämställdhets-
koordinator på pMU. Har 
arbetat som forsknings-
assistent och pedagog.
anna-lena 
Hansson har 
lämnat sin 
tjänst vid pMU:s 
huvudkontor för att bli 
koordinator vid fältkonto-
ret i thailand.
Malin Canslätt 
är koordinator 
vid pMU:s 
fältkontor på 
cypern, efter att ha arbe-
tat för svenska Kyrkan.
emelie 
litsgård är 
koordinator 
för pMU:s 
fältkontor i dR Kongo, 
efter att bland annat ha 
arbetat politiskt i bryssel.

Helen johans-
son har lämnat 
sin tjänst 
vid pMU:s 
huvudkontor för att bli 
koordinator vid fältkonto-
ret i burkina faso.
erik Sedig är 
koordinator 
vid pMU:s fält-
kontor i Kenya. 
tidigare har han bland 
annat arbetat i Uganda, 
samt inom kommun och 
landsting.
Marcus ask 
har lämnat 
sin tjänst 
vid pMU:s 
huvudkontor för att bli 
controller vid fältkontoret 
i thailand.
Maria Stålgren 
har lämnat 
sin tjänst som 
koordinator 
för dR Kongo på pMU för 
att arbeta på Läkarmis-
sionen.
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Miljontals barn har flytt från sina hem till följd av krig. I årets  
skolpaket får barn möta barn från krigets Syrien som berättar om 
hur det känns att tvingas lämna allt och fly till ett främmande land. 

Innehåll: Tidning om barn som tvingats fly sina hem, 
pyssel och tips, affisch om barnkonventionen,  
lektionsförslag och en film för nedladdning.

För beställning och mer info: www.pmu.se/skolpaket

Beställ PMU:s skolpaket nu!

snart går Världens 
barn-insamlingen in 
i sin mest intensiva 
period. Att hjälpa 
andra är ett sätt att 
hjälpa sig själv, tror 
Marianne Henriks-
son-Holmström som 
varit engagerad i 
flera år.

– det bästa 
botemedlet mot att 
bli egoist, att deppa 
ner sig eller tycka 
synd om sig själv, 
är att bry sig om en 
annan människa, 
säger Marianne. 

för sjunde året i 
rad engagerar hon 
sig tillsammans 
med 45 000 andra 
frivilliga i Radio-
hjälpens kampanj 
Världens barn. 

pMU och ett 20-tal 
andra organisationer 
får dela på de insam-
lade medlen. 

– Jag tror på 
att hjälpa så tidigt 
som möjligt, när de 
fortfarande är barn. 
Jag jobbar mycket 

för att barn ska få 
gå i skolan, att de 
ska må bra och få 
lov att växa med de 
drömmar de har, 
säger Marianne.

förutom att Mari-
anne varje år är med 
och samordnar en 
inspirationssamling 
i göteborg, är hon 
också själv ute och 
skramlar bössan. 

– Jag tycker att det 
är väldigt roligt att 
man kan sluta upp 
kring en gemensam 
sak, oavsett om man 

tillhör en kyrka 
eller är politiskt 
bunden. där det 
inte finns någon 
konkurrens eller 
tävlan.  

MAtiLdA HEctoR

marianne engagerar
sig för VÄrldens barn

Mer information om hur 
du kan engagera dig: 
start.varldensbarn.se

hjÄlp till!



Barn växer upp i flyktingläger, bor i plåtskjul, eller tvingas leva sina liv på gatorna. 
Naturkatastrofer eller undermåliga strukturer gör dem till enkla byten för exploatering, 
kriminalitet och övergrepp. Så borde det inte få vara. 
Nu kan du och din ungdomsgrupp vara med och förändra! 

Lördagen den 26 september utmanar vi alla barn och ungdomar i Sverige att vara med och skaka 
bössa i Sveriges största insamling. Den är öppen för alla, så alla kan göra en insats! 
Pengarna går till att stödja mer än hundra projekt runt om i världen. De barn som har det allra tuffast 
ges möjlighet till skolgång och tryggare tillvaro i livet. De får bättre mat, möts av respekt och kan gå mot 
en bättre framtid. 

NÄR: Lördagen den 26 september, eller den dag det passar er bäst. 
VAR: I din kommun där du bor.
HUR: ”Skramla bössa” för världens barn.

KOM IGÅNG: I alla Sveriges kommuner finns samordnare som hjälper er med det ni behöver – insamlingsbössor, 
kroppsbanderoller, informationsmaterial etc.  
Vid insamling med bössa funkar det även att exempelvis sms:a, ringa in, eller swisha gåvor till Världens Barn. 
Anmäl er på www.varldensbarn.se/skramla, så kommer ni inom kort bli kontaktade av lokal samordnare i er 
kommun. 

För mer information: 
Josefin Stålbert, 073-038 08 27, josefin.stalbert@varldensbarn.se
Göran Klingensjö, 070-191 57 29, goran.klingensjo@varldensbarn.se

Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen, 22 humanitära organisationer, SVT och SR P4. Läs mer på www.varldensbarn.se


