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Sirjana Lama, 12 år, bor i en nepalesisk bergsby. Skolvägen är lång och
tröttande, men har inte tagit kål på
hennes dröm om att bli läkare.
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TRO, TID OCH TÅLAMOD

N

är jag syr ihop det här numret av tidningen är
det tre ord som maler i mitt huvud.
Tro. Tid. Tålamod.
Berättelsen om PMU:s engagemang i ett eftersatt distrikt i Nepal på (sidorna 4-11) handlar
om tro som förvandlar drömmar till verklighet.
Det började för Smyrnaförsamlingens i Göteborgs del med bön för en marginaliserad etnisk grupp i det
svårtillgängliga bergslandet.
Kontakt etablerades så småningom med United Mission to
Nepal (UMN), en internationell organisation med kristen värdegrund och ett omfattande socialt arbete i landet.
PMU kom med i bilden, liksom andra församlingar. Och nu
samverkar dessa tre partner i projekt som ger karmarongfolket redskap att själva förbättra sina livsvillkor. Det sker i gott
samarbete med landets myndigheter.
Sådant är inte gjort i en handvändning. Det börjar som
ett frö, en tanke, som förbön i tro. Fröet måste sedan få gro
och bära frukt i ett arbete som lyfter individer och förändrar
strukturer.
När du läser notiserna från resultatrapporten 2018-2019 (si-

dorna 18-19), så minns att de är nedslag i långsiktiga processer.
Genom att samarbeta med partner på plats som har lokalbefolkningens förtroende är en fortsättning möjlig. Vi stöder
dem som finns där år efter år, och som är fast beslutna att göra
skillnad.
Tro, tid och tålamod. På de flesta platser där PMU verkar
har svenska pingstförsamlingar byggt en stabil relation med
systerkyrkor och andra organisationer under flera årtionden,
ibland i hundra år. Detta ger oss unika möjligheter.
Med de här raderna tackar jag för mig efter ett kortare inhopp som vikarierande redaktör. Med största förtroende överlämnar jag tidningen i Linnéa Jimenez händer. Henne kan du
lära känna lite närmare på sidan 12.

Birger Thureson, vik redaktör
redaktion@pmu.se
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Folket fick själva bestämma. När det marginaliserade kamarongfolket i Nepal själva definierade
sina behov fick arbetet gott resultat.
Mat och mediciner. Pingstförsamlingar i Grekland
gör allt de kan för att hjälpa de många flyktingar
som strömmar in i landet. Pandemin har försvårat
hjälparbetet men kyrkorna ger sig inte, berättar
Sam Wohlin, pastor i Karlstad Pingst.
En titt i backspegeln. Ny resultatrapport sätter
fingret på det som PMU står och arbetar för.
Människor som fått rätt till utbildning och hälsa
och skapandet av fredsgrupper, kvinnokooperativ för miljön och pappagrupper för ansvarsfullt
föräldraskap är bara några av alla ljusglimtar de
senaste åren.
Flickor får nu samma chans. Genom idrott och
samma förutsättningar till utbildning ser man hur
attityder mot flickor och skolresultat snabbt har
förbättrats i Pangani, Tanzania.
Givarfrågor kommer till Wendy. Bakom PMU:s
kulisser arbetar Wendy Eklund som gärna möter
givarnas frågor.

FOTO: ANNELIE EDSMYR, PMU (KAPOETA EAST)

Nya vattenbrunnar har ökat säkerheten för kvinnor och barn
Människor runt Lainya och Kapoeta i Sydsudan är hårt drabbade av brist på mat och rent vatten. Coronapandemin har förvärrat
situationen och på grund av stridigheter är det ofta förenat med livsfara för kvinnor och barn att ta sig till de ofta otillgängliga vattenkällorna. Genom att borra nya brunnar i området kortas sträckan till vatten som annars varit många timmar eller dagar bort.
Tack vare PMUs givare är nu åtta nya brunnar på plats vilket kan förse nästan 100 byar med vatten. Tack du som gjort det möjligt!
PMU 1 / 2021
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De samlades i grupper och identifierade problemen som
måste lösas. De formade själva förslag om hur livsvillkoren skulle förbättras och byn utvecklas. United Mission to
Nepal (UMN), PMU och Smyrna i Göteborg sa: Vi stöder, ni
genomför. Och nu går många marginaliserade bergsbor i
Nepals nordvästra hörn mot en ljusare framtid.
.
TEXT: BIRGER THURESON
FOTO: ANNELIE EDSMYR

NYTT HOPP
FÖR ISOLERAT
BERGSFOLK
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FAKTA: UMN

Organisationen utgår i sitt omfat-

grupper och statliga myndigheter.

• United Mission of Nepal (UMN)

tande sociala arbete från kristna

Hälsa och utbildning är huvudfokus

grundades 1954 av missionssällskap

värderingar.

för UMN, som är PMU:s viktigaste

verksamma i Indien, som ville göra en

UMN strävar efter att bygga broar

samarbetspartner i Nepal.

insats i Nepal.

mellan marginaliserade medborgar-

PMU 1 / 2021

5

A

FOKUS / XXXXXXXXXXXXXXXXX

’’

ndra organisationer ger oss saker.
Ni bara kräver”.
Så lät det först när UMN tillsammans med PMU och Smyrna startade ett utvecklingsprojekt bland
karmarongfolket i distriktet Mugu i
nordvästra Nepal.
Utmaningen bestod i att byborna
själva skulle ta reda på vad som låg
bakom brister och behov i deras
samhälle, och komma med förslag
om hur problemen borde åtgärdas.
Och genomföra planerna, med stöd utifrån.
– Vi ger makt och dignitet åt människor. Vi tror att de själva
kan förändra sin situation, om de får rätt stöd. Allt behöver
inte ledas utifrån, av andra, säger Anna Maria Drew, PMU:s
regionledare för Asien.
Det var trögt i starten. Det tog tid att bygga upp förtroende
för det här sättet att arbeta. Men det gick.
Nu har det marginaliserade karmarongfolket själva initierat
och styrt en förändringsprocess, som i nästa steg sätter hälsovård och utbildning i centrum.
Resultatet? Det har blivit mycket bra, enligt en oberoende
utvärdering.

”Man har kanske
ett par vattenkranar som hela
byn samsas om.
Där hämtar man
inte bara vatten,
där tvättar man
sig och duschar
med hjälp av en
vattenkanna.”

ANNA MARIA SER ETT stort värde i projektets profil, som

från början möttes med skepticism av människorna i
Mugu, ett distrikt med drygt 55 000 invånare. Där arbetar PMU genom sin partner UMN, en organisation som betonar jämlikhet och solidaritet
och inriktar sig på att stärka inhemska
organisationers och gruppers kapacitet.
– Vi har tidigare sett byutvecklingsprojekt som
inte blivit så hållbara,
när alltför mycket
styrts utifrån
och uppi-

FAKTA: MUGU

logistiskt hinder för de cirka

nepali, som är landets officiella

ett flickinternat med 60 platser i

• Mugu är ett av Nepals 77 distrikt,

55 000 invånarna, men den lockar

språk.

Mangri. Detta för att möjliggöra

kanske det mest svårtillgängliga på

samtidigt internationella turister

grund av topografin.

som ger inkomstmöjligheter.

• Den dramatiska naturen är ett
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• 89 procent av befolkningen talar

• Smyrnakyrkan i Göteborg har varit

trygg skolgång för flickor med väl-

engagerad i Mugudistriktet i cirka

digt lång, för att inte säga omöjlig,

15 år. Bland annat har man byggt

skolväg.

från. Det här är annorlunda, starkare förankrat i befolkningens
egen vilja, och därför mer hållbart på sikt, menar Anna Maria.
Den situation som behöver förändras för att livet ska bli
bättre för den etniska gruppen karmarong i Mugu är mångfacetterad. Listan på problem kan göras lång.
Ett av dem är isoleringen till följd av geografin och topografin; distriktets högsta punkt ligger drygt 7 000 meter över havet. Befolkningen tvingas att gå långa sträckor mellan byarna
och transportera med hjälp av åsnor.
Ett annat är analfabetismen; ungefär hälften av den vuxna
befolkningen är inte läskunnig.
Arbetslösheten är hög. Många lämnar området under perioder för tillfälliga jobb på annat håll. En del återvänder aldrig.
Alkoholmissbruket är utbrett, främst bland männen. Våld
i hemmet är inte ovanligt. Ett våld som främst är riktat mot
kvinnor och barn, och ofta utövas i samband med alkoholförtäring.
Det är ganska vanligt att flickor i nedre tonåren gifter sig,
trots att det är emot landets lag. Då kan de inte gå i skola och
utbilda sig.
Myndigheternas närvaro i distriktet är svag. Ett vanligt fenomen är att lärare som lyfter statlig lön inte återvänder till
sin tjänst efter längre skoluppehåll. Sjukhusen har också svårt
att behålla personal. Isoleringen och marginaliseringen leder
på så sätt till orättvisor som berövar byborna deras medborgerliga rättigheter.
Det arbete som PMU stöder är inte direkt inriktat på att
bekämpa människohandeln (trafficking), som utgör ett stort
problem i Nepal. Men, menar Anna Maria Drew, där finns
ändå ett samband.
– Det vi gör genom UMN har absolut en förebyggande effekt.
PMU:S LAILA SALEH, som tidigare bott och arbetat i Asien,
besökte projektet i Mugudistriktet under 2019.
– Jag såg att människorna där lever under mycket enkla förhållanden. Man har kanske ett par vattenkranar som hela byn
samsas om. Där hämtar man inte bara vatten, där tvättar man
sig och duschar med hjälp av en vattenkanna.
De som har hyggliga utrymmen och så önskar har inom
projektets ram fått lära sig att driva bed and breakfast – området lockar turister.
Laila Saleh blev imponerad av gruppdiskussionerna som
hon bevistade.
– Deltagarna var väldigt engagerade i frågor som gällde byns
angelägenheter. De debatterade friskt.
Och de engagerade byborna gav myndigheterna något att
tänka på. Under projekttiden presenterades 176 utarbetade reformplaner. Av dem har nu 52 omsatts i praktiken. Ett ganska
imponerande resultat.
Det nu utvärderade utvecklingsprojektet omfattade 2 500
personer i Mugu. Nu går PMU tillsammans med Smyrna i
Göteborg, Pingst i Mölndal och Östermalmskyrkan i Kristianstad vidare i en satsning som berör över 5 000 personer. Fortfarande med UMN som lokal partner.
Där ligger fokus främst på hälsa och utbildning, helt enkelt
därför att karmarongfolket har identifierat dessa områden
som viktigast.

FOTO: MATILDA NYAMAI
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EN KÄRLEKSHISTORIA PÅ DISTANS
– Det började med bön, säger Billy Johansson.
Han är numera pensionär och volontär
i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Som
lärare vid Doon Bible College i Dehra
Dun i Indien 1971–1985 kom han i nära
kontakt med Nepal.
– Många av våra elever kom därifrån.
En av dem står i dag i spetsen för en omfattande träning av söndagsskollärare i
stora delar av Nepal.
Anders
Tillbaka i Sverige arbetade Billy som handKammensjö.
läggare på PMU i tio år. Under den tiden startade
Smyrna speciella konferenser med fokus på folkgrupper som ännu inte nåtts av evangeliet.
– Vi uppmuntrade enskilda och församlingar till förbön för
och kontakt med etniska grupper som saknade kristen verksamhet.
I Smyrna bestämde man sig 1993 för att be speciellt för den
finsk-ugriska folkgruppen mordvinerna i Ryssland.
– Det dröjde sju år innan vi kunde besöka delrepubliken
Mordvinien. Då fann vi växande kristna grupper på flera platser. Vi frågade när deras arbete börjat. För sju år sedan, sa de
alla. För mig blev det en väldigt stark upplevelse. Jag såg det
som bevis för vad förbön betyder, säger Billy Johansson.
I sitt sökande efter andra onådda etniska grupper att be för
och skapa vänskapsförbindelser med kollade Billy Johans-

Billy
Johansson.

son kartan över
Nepal.
Mugu stack ut.
Det klassades då
som det minst utvecklade av landets
75 distrikt. Där bor
många som tillhör karmarong, en marginaliserad folkgrupp med rötterna i Tibet.
– I Smyrna började vi be för
dem och leta kontaktvägar. Det
skedde år 2004. Själv kunde jag
inte besöka regionen förrän 2010.
Men redan 1980 hade Billys barndomskamrat från Kålltorp, Anders
Kammensjö, flyttat till Nepal
med hustrun Bibbi och deras
två barn. Huvudstaden Kathmandu var familjens bas i tio år
innan de återvände till Sverige.
Anders berättar.
– Under de fem åren i slutet
av 1970-talet som jag var hand-

läggare på PMU malde tanken på Nepal inom mig.
Vid decennieskiftet öppnades en dörr till bergslandet för familjen Kammensjö. Anders blev ”utlånad” till United Mission
of Nepal (UMN), en stor ekumenisk och internationell biståndsorganisation med kristen värdegrund, då med närmare
400 utlänningar på plats.
– Under de första sex åren var jag med och utvecklade industriverksamhet; byggde tunnlar och kraftverk och tränade
samtidigt unga pojkar att utföra sådana jobb. Alla projekt var
ett samarbete mellan UMN och den nepalesiska staten. Under
vår andra period i landet var jag assistent till UMN:s ledare
på organisationens huvudkontor i Kathmandu.
NEPAL ÄR EN SEKULÄR stat där hin-

duismen är den dominerade religionen. Lagen förbjuder proselytism, och
UMN får inte vara involverad i några
kristna aktiviteter.
– Men det var fascinerande att
se hur de kristna församlingarna växte på egen hand i landet
under åren vi bodde där. Och
de fortsätter att växa, berättar
Anders.
UMN bedriver ett viktigt utvecklingsarbete bland karmarongfolket i distriktet Mugu.
Och det är där som Smyrna nu

satsar tillsammans med PMU, Mölndals Pingstförsamling och
Östermalmskyrkan i Kristianstad.
– Det känns väldigt tryggt att vi som församlingar får samarbeta med UMN och PMU, där det finns så mycket kompetens, säger Anders Kammensjö.
VAD ÄR DÅ DET VIKTIGASTE som Smyrna gjort för
karmarongfolket? Varken Billy Johansson eller Anders Kammensjö tycker det är någon lätt fråga. Utvecklingsarbetet
omfattar så mycket. Men de är eniga om att skolhemmet för
karmarongflickor i Mangri, som Smyrna finansierat bygget av,
var och är en mycket viktig satsning. Anders berättar:
– Eleverna i regionen måste till Mangri om de vill läsa vidare efter femte årskursen. Flickor från karmarongbyarna som
hyrde in sig hos familjer kunde inte studera effektivt, eftersom
de måste arbeta i värdfamiljens hushåll som betalning. För
många har det varit helt avgörande att de kan bo på ett internat och få studiero.
Skolhemmet i Mangri är mer än ett husbygge. Det är en del
av det samhällsbygge där svenska pingstförsamlingar, PMU
och UMN är viktiga aktörer.
För Smyrna började det 2004 med bön för ett isolerat
bergsfolk. Även här visade det sig senare att samma år bosatte
sig en ung kristen nepales i Mugu! Sedan dess har flera engagerade medlemmar från Smyrna besökt Nepal, sett arbetet
och byggt broar av vänskap med karmarong.
”Ora et labora”, bed och arbeta, predikade och praktiserade
redan medeltidens kulturskapande munkar. Det verkar fortfarande vara ett hållbart recept för hållbar utveckling.

Internatet i Mangri, som Smyrna Göteborg
bekostat, ger flickor från karmarongbyar en chans
att studera vidare med sikte på högre utbildning.

8
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FOTO: ELISABETH HAMMARBERG

Relationen mellan pingstförsamlingen Smyrna Göteborg och det marginaliserade karmarongfolket i
Nepal kan tyckas vara en något udda kärlekshistoria. Hur uppstod kontakt, och sedan tycke?
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Nayan bor i en by med ungefär 200
hus. Han har två äldre bröder och
en syster.
– Hemma hjälper jag till med att
laga mat, sopa golvet och hämta
vatten. Ibland hämtar jag stenar i
skogen som behövs för att bygga
hus. Jag bär också åt andra än vår
familj. Det är tungt.
Men skolan är central i Naymans liv, för han har framtidsplaner. Han vill bli lärare.
– Det finns många barn som
inte går i skolan. Om jag blir lärare
och undervisar dem så gör jag något bra för vårt samhälle.
Som för många andra barn i
området tar skolvägen ungefär fyra
timmar om dagen. Och den är inte
riskfri.
– Under monsunperioden är
vägen väldigt dålig. Det händer att
stenar ramlar ned. Då måste man
springa snabbt för att klara sig.
Nayans liv verkat tufft. Men det
finns en speciell ljuspunkt.
– Att spela fotboll är det roligaste jag vet.

Sirjana är den näst äldsta av fyra
syskon. Familjen bor i ett hus på
väg 7 i byn Maha, som ligger i distriktet Mugu.
– En vanlig dag stiger jag upp
klockan sex, dricker te, gör läxorna
och går till skolan. Vägen dit tar
två timmar. Jag går alltså fyra timmar om dagen, till och från skolan.
Det gör mig väldigt trött.
Men den långa skolvägen påverkar inte hennes studielust.
– Mitt farvoritämne är ”hälsa”.
När jag blir stor ska jag bli läkare.
Det finns inga bra sjukhus här,
och när människor i byn blir sjuka
måste de gåt väldigt lång. En del
dör på vägen, innan de fått hjälp.
Sirjana har varit sjuk själv, så
hon vet vad hon talar om.
– Jag fick problem med hjärtat.
Då var mina föräldrar tvungen att
ta mig till Kathmandu. Där blev
jag undersökt och fick medicin.
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FOTO: ANNELIE EDSMYR

SIRJANA
LAMA,
12 ÅR

FOTO: ANNELIE EDSMYR

NAYAN
TAMANG,
13 ÅR

PMU 1 / 2021

11

AKTUELLT

PMU:s nya
vikarierande
redaktör.

Vem är Linnéa Jimenez?

– Jag är en engagerad småbarnsmamma med hjärta för internationella frågor. Jag är utbildad inom
mänskliga rättigheter och journalistik och har arbetat med båda delarna
de senaste åren. I grunden är jag
väldigt nyfiken på andra människor vilket gör att jag älskar att ställa
många frågor.
Vad har du för relation till PMU?

– Under det senaste halvåret har
jag arbetat som vikarierande pressansvarig på PMU på 50 procent.
Det kommer jag fortsätta att göra
samtidigt som jag nu går upp i tid
för att också fungera som redaktör
för PMU-tidningen. Det ska bli fantastiskt roligt och jag ser fram emot
många intressanta samtal, intervjuer och artiklar. Jag är uppvuxen
i en pingstkyrka ute på Ekerö där vi
samlat in pengar till olika PMU-projekt. Genom åren har jag haft särskilt
intresse för rapporteringen kring
Kongo-Kinshasa utifrån att jag själv
var missionärsbarn där de första
åren av mitt liv.

Vad brinner du mest för när det
gäller biståndsarbete?

– Bistånd som berör barn rycker
verkligen tag i mitt hjärta. Tyvärr är
det nästan alltid barnen som drabbas hårdast i katastrofer och kriser.
Samtidigt är det insatser för just
barn och unga som ofta skapar långsiktig förändring. Därför tror jag
på ett bistånd där lokala aktörer är
med och identifierar sina behov och
metoder utifrån ett tydligt barnperspektiv.
BIRGER THURESON
Följ PMU på sociala medier
facebook: @pmufb
instagram: @pmuinterlife
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Lokala pingstförsamlingar i Grekland
har under många år arbetat för att lindra
den desperata situation som många flyktingfamiljer och ensamkommande barn
befinner sig i.
Tillsammans med Karlstads pingstförsamling har PMU samlat in och skickat
pengar till samarbetskyrkor i Thessaloniki och Aten som hjälper flyktingar i deras
respektive städer men också i flyktingläger på ön Samos. Församlingarna delar
ut mat, hygienartiklar, kläder och mediciner på recept till dem som behöver.
Grekland är ofta det land som flyktingar till Europa kommer till först i båtar över Medelhavet men också landvägs
via Turkiet. Många bor i överfyllda flyktingläger. Andra lever på gatan eller har
lyckats hitta enklare bostäder men saknar
pengar till mat.
– De lever under väldigt svåra omstän-

FOTO: PMU

LINNÉA JIMENEZ

KYRKOR GER INTE UPP HJÄLPEN
TILL FLYKTINGAR I GREKLAND
digheter. I flyktinglägren bor flera familjer i samma tält. Det är ofta lerigt och
överallt måste man stå i kö för att få mat
eller annan hjälp. Det finns alltid en extra
oro för flyktingarna under den kalla vintern. Våra samarbetsförsamlingar i Grekland är nu mycket glada över den hjälp de
nu kommer kunna bidra med, berättar
Sam Wohlin, pastor i Karlstad pingstförsamling som ofta har besökt Grekland
och sett det flyktingarbete som bedrivs.
Grekland befinner sig i en ekonomisk
kris och behöver därför stöd från andra
länder att hantera flyktingsituationen,
menar Sam Wohlin.
– Flyktingarna behöver hjälp med allt.
Kyrkornas egna resurser hade börjat ta
slut. Även coronapandemin har försvårat
hjälparbetet. Men kyrkorna ger sig inte.
Nu kan de göra mer igen och hjälpen
behövs verkligen.

10 miljoner människor uppskattas besöka handelsområdet Erikslund varje år där
den nya secondhand-butiken kommer att ligga.

PMU ÖPPNAR SVERIGES
STÖRSTA SECONDHAND

FOTO: STAVROS IGNATIOU

HALLÅ DÄR

Pingstkyrkan Athens Christian Centre i Grekland är en av de som har fått nya resurser för att dela ut mat
och förnödenheter till utsatta flyktingar i väntan på asyl.

41,7

miljoner kronor samlade
PMU in
under
2020!
Tack
alla som
bidragit!

Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations och
insamlingschef på PMU,
hur har coronapandemin
påverkat PMU:s insamling och projektbehov?

Johanna
Litsgård Lebourne

– Vi har märkt att vi
har fått in en minskad summa på
överskottet från
secondhand vilket främst beror
på att man behövt
ha restriktioner
kring antalet besökare

i butikerna. Bland enskilda givare däremot ser vi
att vi har ökat insamlingen och det engagemanget
är fantastiskt att se. Vi ser
att behoven ökar ute i våra
projektländer när pandemin försatt länder i ökad
matosäkerhet och skolor
har stängt för att nämna
ett par saker. Covid-19
lämnar spår på så många
olika sätt, vilket vi kommer behöva jobba med
lång tid framöver.

Under våren 2021 storsatsar PMU Second Hand för att
öppna två nya butiker i Ängelholm och i Västerås. Butiken i
Västerås kommer att ligga mitt
i Erikslunds stora handelsområde och kommer att ha en
butiksyta på 4 400 kvm, vilket
blir Sveriges största secondhand. Satsningen är del i PMU:s
vision om att fortsätta utveckla
uppdraget inom secondhand
för att möta sociala behov och
motverka utanförskap i lokalsamhället samtidigt som man
bekämpar global fattigdom och
tar ansvar för miljön.

Den lokala förankringen är
viktig och därför kommer butikerna drivas tillsammans med
lokala församlingar, Pingst Västerås, Pingstkyrkan Ängelholm
och ELM (Evangelisk Luthersk
Mission) Ängelholm.
– Nu kan vi koppla våra sociala verksamheter till butiken och samtidigt få en ännu
större kontaktyta till människor
i samhället. Dessutom är det
viktigt för oss att bidra in i det
internationella biståndet, säger
Daniel Alm, pastor och föreståndare i Pingst Västerås.

BOK OM JÄMSTÄLLDHET
TRYCKT PÅ ARABISKA
Nu finns PMUs jämställdhetsbok ”Church and
Gender Equality” i tryckt
format på tre olika språk
- engelska, franska och nu
även på arabiska. Efterfrågan på boken har varit
hög bland PMU:s samarbetspartner i Mellanöstern
och Nordafrika som nu
får tillgång till materialet
på sitt eget språk.
– Det är jätteroligt att
den arabiska versionen
nu är tryckt. Det finns
ett stort intresse hos våra
partner i regionen att arbeta för jämställdhet och
kvinnors rättigheter och
vi hoppas att boken ska få
fungera som ett praktiskt
redskap och stöd i arbetet,
säger Fredrika Uggla, tematisk rådgivare för jämställdhet.
Jämställdhet är en central fråga för PMU:s utvecklingsarbete och ett av
organisationens prioriterade områden. Förhoppningen med boken är att
fler ska förstå kyrkans
viktiga roll i arbetet med
jämställdhet. Boken hand-

lar om olika sätt att arbeta
med jämställdhet och
innehåller flera praktiska
övningar som visar på
problematik kopplat till
ojämlika samhällen och
kulturer, såsom härskartekniker och våld i nära
relationer. Boken ger även
ett teologiskt perspektiv
på jämställhet. I många
arabisktalande länder är
de teologiska argumenten
extra viktiga för att vinna
framgång i jämställdhetsarbetet, menar Fredrika
Uggla.
– Religiösa ledare spelar en viktig roll i dessa
samhällen och kan få vara
med och påverka arbetet
mycket positivt.

Öka motivationen på
din arbetsplats
BLI ETT FÖRETAG SOM FÖRÄNDRAR VÄRLDEN
När ditt företag går in som månadsgivare hjälper ni de
mest utsatta. Dina medarbetare och ditt företag kan skapa
förändring. Öka motivationen hos hela arbetslaget genom
att bli ett månadsgivande företag och nå på köpet 35 000
hushåll genom en gratis annonsplats i vår tidning. Bli företagsgivare idag på pmu.se eller maila hanna.westh@pmu.
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PMU / RESULTATRAPP ORT

GLIMTAR
UR PMU:S
RESULTATRAPPORT

Medborgarrätt åt minoritet
På ön Mindoro i Filippinerna
har minoritetsfolket mangyanerna saknat rätt till utbildning, hälsovård och andra
välfärdstjänster eftersom de
inte varit registrerade medborgare. Ett
utbildnings- och opinionsarbete som
PMU driver tillsammans med partner på
plats har lett till att 1 872 mangyaner blivit registrerade under rapportperioden,
och därmed erhållit rättigheter och fått
utvecklingsmöjligheter som de tidigare
inte haft. Arbetet, som PMU tillsammans
med pingstförsamlingen i Tenhult stött i
ett tjugotal år, fortsätter.

SVENSKA
FÖRSAMLINGAR

1
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åverk

RELEVANTA
INSATSER

LÄRANDE

LOKALA
CIVILSAMHÄLLESPARTNERSKAP
AKTÖRER
OCH KAPACITET

• Individer
• Civila samhället
• Makthavare / beslutsfattare

FÖR FÖRÄNDRING

NÄTVERK
OCH ANDRA
AKTÖRER

MINSKAD
FATTIGDOM
OCH FÖRSTÄRKTA
RÄTTIGHETER

DIALOG
OCH LOKALT
ÄGARSKAP

GEMENSAMT
PÅVERKANSARBETE

Fem teman utgör byggstenar i 143 projekt i de 43 länder där PMU verkar: demokratisk kultur och
styrning, jämställdhet, hälsa – utbildning – försörjning, miljö, samt lokala partners kapacitet.

Flickor räddas undan kniven

SÅ GÖR VI
SKILLNAD
TILLSAMMANS
PMU:s resultatrapport för perioden 2018–2019 ger besked. Att bekämpa fattigdomen i världen genom att utrusta och samarbeta med trovärdiga lokala partner är
inte att kasta pengarna i sjön. Tvärtom, det ger resultat.
Här följer några korta fakta ur den omfattande rapporten om PMU:s utvecklingsverksamhet, som handlar om långa processer tillsammans med svenska
pingstförsamlingar och lokala förändringsaktörer.
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Tillsammans med den svenska
pingströrelsens systerkyrka
FPFK i Kenya bekämpar PMU
kvinnlig omskärelse. Könsstympning är förbjuden i lag,
men traditionen är stark och tillämpas
fortfarande på många håll. Framför allt
sker det som en rituell markör när unga
flickor ska träda in i vuxenlivet.
Som resultat av ett projekt PMU och
Botkyrka Pingst stött sedan 2015 har
29 traditionella omskärerskor lagt ned
sin verksamhet under rapportperioden.
Därmed har många unga flickor räddats från ett plågsamt ingrepp som sätter
spår för hela livet – en omskärerska kan
könsstympa ända upp till ett hundratal
flickor på en månad.
Byledare har också offentligt deklarerat att kvinnlig könsstympning är en
skadlig tradition som bör överges.
Från ett liknande projekt i Egypten
rapporteras att 60 familjer ändrat sin tidigare positiva attityd till barnäktenskap
och könsstympning.

2

PMU peppar pappor
PMU och Pingstkyrkan i Uppsala har under 2018-2019
stött ett viktigt utbildningsprojekt i Zimbabwe tillsammans med den lokala partnern
Assemblies of God Zimbabwe (AOGZ).
Målgruppen har varit föräldrar och syftet att sprida kunskap om barns rätt och

3

vikten av att de får gå i skola.
Framför allt har det varit svårt att engagera fäderna i barnens skolgång. Men
i förskolorna i Chipinge och Gokwe har
det bildats pappagrupper, där totalt 50
män tränats i ansvarstagande föräldraskap under perioden 2018-2019.
AOGZ har också startat ”Mens movement”, en rörelse vars syfte är att påverka
och förändra den traditionella mansrollen.

Fredsträning på schemat
Det finns ett lika tragiskt som
tydligt samband mellan konflikter och fattigdom. Därför
är det självklart för PMU att
stödja goda fredsinitiativ.
Några exempel ur resultatrapporten: I
Burundi har PMU:s partner bildat fredsgrupper i lokala samhällen och skolor.
De har tränats i konfliktlösning och även
arbetat för att nå ut med fredsfrämjande
budskap till drygt 1,3 miljoner männi
skor i målområdet.
I Egypten och Kenya har det bildats
grupper som fått lära sig att avläsa närsamhället och slå larm när det uppstår
farliga spänningar – och sedan, tillsammans med ledare och andra, avstyra en
eskalering av konflikten.
I Jemen har 2 092 elever, 54 lärare och
övrig skolpersonal tränats i att kommunicera och förebygga konflikter i skolmiljön.

4

Många vill rädda miljön
Klimathotet har satt miljöarbetet ordentligt på agendan hos
många av PMU:s samarbetspartner.
I Jemen har PMU:s partner
samarbetat med 13 organisationer i civilsamhället, som representerar 53 000
personer. De har utbildats och fått tekniskt stöd för att kunna installera sol
energi i sina hem. Deltagarna i träningar
och workshops har sedan gått vidare och
spridit kunskapen till omgivande byar.
I Togo har en miljöinsats lett till kraftig minskning av okontrollerad avverkning av träd som blivit bränsle. Detta
tack vare att 990 medlemmar i olika
kvinnokooperativ engagerat sig i miljöfrågan. Insatsen har också lett till att
användningen av skadliga bekämpningsmedel minskat. Ytterligare 35 000 personer har – tack vare den medvetenhet som
projektet skapat – börjar engagera sig
praktiskt för att skydda miljön.
I norra Pakistan har ett par lokala organisationer, som representerar etniska
minoriteter, engagerat sig i miljöarbete
– bland annat genom att aktualisera problemen med avskogning och dammbyggen. PMU:s partner har stöttat dessa organisationer genom att medvetandegöra
dem och stärka deras kapacitet.

5

TEXT OCH FOTO:
BIRGER THURESON
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REP ORTAGE / TANZANIA

FOKUS / SEX OCH FAMILJEPLANERING

JÄMSTÄLLDHET
BLEV ETT LYFT
FÖR ALLA
Alla ska med. Det är inriktningen på den här skolan i Pangani. Flickor och pojkar får göra saker tillsammans
och lär sig att sig att samarbeta för det gemensamma bästa.

Ett utvecklingsprojekt som PMU och Pingst Jönköping
drivit tillsammans med Free Pentecostal Church of
Tanzania (FPCT) har på tre-fyra år gjort stor skillnad.
Inriktningen på jämställdhet, mänskliga rättigheter och
miljöfrågor med ungdomar som målgrupp har givit bättre
skolresultat – och bättre samhällsklimat. PMU:s handläggare Andreas Alexandersson har varit där, och berättar.
Kuststaden Pangani i Tanzania ligger ungefär tre timmars bilresa från gränsen till Kenya. Där, och på ett par öar i närheten,
har vi med myndigheternas goda minne satsat på att angripa
svåra samhällsproblem med bland annat idrott som verktyg.
I området saknar flickor de möjligheter till utbildning, ut16

PMU 1 / 2021

veckling och arbete som pojkarna har.
Misshandel av barn och sexuella övergrepp, ofta inom familjen, är alltför vanligt förekommande.
Det råder stor okunskap om riskerna att bli smittad av hiv,
och de som drabbas stigmatiseras.
Det är vanligt att man hugger ned träd i jakten på bränsle
utan att det sker någon återplantering. En av effekterna blir
jorderosion.
Listan kunde göras längre.
När projektet startade i april 2016 trodde vi knappt att resultaten skulle komma så pass snart och vara så märkbara.
Jag anländer till Pangani, som har omkring 8 000 invånare, tillsammans med projektledare Michael Changulla från

PMU:s partnerorganisation FPCT. En varm vind drar in vågor
från Indiska oceanen mot stranden.
VI ÄR PÅ VÄG TILL en grundskola med över 1 000 elever. Sedan väntar ett besök på ”Human Rights Day”, en festival i stadens centrum där man ska hylla de mänskliga rättigheterna.
Där ska vi få möta lokala politiska och religiösa ledare, samt
statliga tjänstemän som fått utbildning inom ramen för projektet – och själva driver på positiva förändringar i det lokala
samhället. Det är spännande.
På skolan välkomnas vi med sång, och sedan får jag tillfälle
att tala med lärare, elever, föräldrar och andra som är involverade i projektet.

Rektorn berättar hur man jobbat medvetet för att flickorna
ska få samma chanser som pojkarna. De är till exempel med
och idrottar på ett sätt som var otänkbart förut.
Lärare, föräldrar och elever – alla har fått utbildning i jämställdhet, säger han.
– Det är viktigt att det sker en attitydförändring i alla de här
grupperna om flickornas verklighet ska förändras.
RESULTATET HAR INTE UTEBLIVIT. Tidigare var det alltid
pojkarna som hade bäst betyg. Nu är det flickorna som ligger
i topp. Men det går bättre också för pojkarna. Och frånvaron,
som tidigare var ett problem, har minskat betydligt.
– Under tiden som projektet pågått har antalet underkända
PMU 1 / 2021
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AKTUELLT

REP ORTAGE / TANZANIA

SYNTS & HÖRTS I MEDIA

PMU I RADIO, TV OCH TIDNING

Fredlig och
demokratisk
kultur

Jämställdhet

Miljö och klimat

Rättighets- och trosbaserad grund
PMU:s kompass mot 2025. Miljö och klimat tas upp som en tredje och ny tematisk
prioritering kommande fem år.

PMU TAR UT RIKTNINGEN
FÖR KOMMANDE FEM ÅR
De här flickorna lär sig hur man planterar träd
– och varför det är viktigt att göra det.

bland de cirka 110 elever som skriver slutprov sjunkit från 22
första året, till 16 andra året, och åtta senaste året, säger rektorn.
Svart på vitt. Jämställdhetsprojektet höjer utbildningsnivån
för alla. Och flickorna har inte bara visat sig vara duktiga elever, de har fått ett större självförtroende. Bland annat därför att
man numera lyssnar till vad de säger, och för att de får delta i allt det
”Alla som delsom pojkarna gör. Och självförtrotar i projektet
endet begränsar sig inte till skolan.
– Jag har pratat med mina försprider vad de
äldrar om jämställdhet. Och jag
lärt sig, på det
argumenterar med mina bröder,
sättet åstadsäger att de också ska göra saker
där hemma. Så nu har de börjar
kommer vi
laga mat. Det har de aldrig gjort
verklig förförut, berättar Christina, en av
ändring.”
eleverna.
Sexuella övergrepp är en känslig
sak att hantera. Mary, en av lärarna, berättar:
– Projektet adresserar övergrepp på barn, barnäktenskap
och våldtäkt. Nu kan vi faktiskt se att barnen förstår vilka rättigheter de har, och vad som är rätt och fel. När folk blir medvetna om sådana här saker, så blir de också beredda att agera.
Förut anmälde aldrig en elev ett övergrepp. Det gör de nu.
En viktig del av projektet har varit att utbilda ledare av olika
slag och på olika nivåer. En av dem säger entusiastiskt:
– Jag har samarbetat med många andra ledare från olika
håll i det här projektet, och jag måste säga att vi har sett stora
förändringar här i Pangani. Förut arbetade var och en för sig,
nu samverkar vi för samhället bästa.
18
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– Alla som deltar i projektet sprider vad de lärt sig, på det
sättet åstadkommer vi verklig förändring. Den kunskap vi fått
når ut i samhället på olika vägar och har förändrat människors beteende.
Flera elever berättar vad de lärt sig genom projektet. Inte
bara om hur de ska behandla varandra och bete sig i skolan
och samhället, utan också att de blivit medvetna om miljöfrågorna. En del är med och planterar träd.
EFTER EN LUNCH VÄNTAR FESTIVALEN. Olika grupper
framför med liv och lust dramatiska scener på temat ”mänskliga rättigheter”.
Vi får ta del av en dialog mellan två föräldrar som diskuterar om deras dotter behöver gå i skolan. En person som förgripit sig sexuellt på en släkting förs till en rättegång. En scen
handlar om en lärare som kräver sexuella tjänster av sin elev.
Ett annat drama klargör det olämpliga i att hugga ned träd för
att få ved att elda med. Det är ingen ände på kreativiteten.
När jag senare summerar dagen är det med glädje jag konstaterar, att så mycket handlat om ökad respekt för människovärdet. Och jag tänker på Idd, en av killarna på skolan som sa
att han numera visste vad vänskap var.
– Förut hade jag lätt att ta till knytnävarna och slåss. Det
har jag slutat med. Jag har fått lära mig vilken dålig påverkan
det har på mitt liv, både i skolan och ute i samhället. Nu vill jag
leva i fred.
Projektet har nu gått in i en ny fas där vi fortsätter att jobba
för mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljöfrågor – samtidigt som vi stärker målgruppens möjlighet till självförsörjning.

Miljö och klimat blir allt viktigare för PMU de kommande
åren. Var femte år antar PMU ett
riktningsdokument som fastlägger organisationens strategiska
prioriteringar och värderingar för
att nå uppsatta mål. Dokumentet,
som kallas Kompassen, syftar till
att peka ut riktningen och hålla
fokus. I Kompassen mot 2025 inkluderas temat miljö och klimat
tillsammans med de tidigare prioriteringarna jämställdhet samt
fred och demokratisk kultur.
– Självklart är det fortsatt centralt att jobba med grundförutsättningar för människor att ta
sig ur fattigdom, med exempelvis
hälsa, utbildning och försörjning.
Men samtidigt fördjupar vi oss i
några teman för att bygga rättvisa,
trygga och motståndskraftiga
samhällen, sa Niclas Lindgren,
direktor för PMU i ett möte om
Kompassen med internationella
partner.

Motståndskraft, helhet, hälsa,
trygghet och hopp är några av
Kompassens nyckelord som PMU
tillsammans med partner vill
jobba med. Som grund till de
olika tematiska priori”Vi har sett
teringarna
vikten av
står PMU:s
identitet som
att förtydbåde trosliga vår
och rättigidentitet,
hetsbaserad
aktör.
och våra
– Vi har
arbetssätt.”
sett vikten av
att förtydliga
vår identitet, och våra arbetssätt, så att människors rättigheter
fortsatt är grunden för vad och
hur vi gör saker. Samtidigt blir
vi ännu bättre på att förstå hur
religion och utveckling hänger
ihop, och vilken roll tro spelar i
förändringsprocesser, säger Niclas
Lindgren.

Ökad könsstympning under pandemin
I slutet av 2020 fick PMU alarmerande information ifrån flera samarbetspartners om ökat antal
barnäktenskap och könsstympning som en effekt av
coronapandemin. Den främsta orsaken till övergreppen är att många länder hållit skolor stängda
under långa perioder. PMU:s jämställdhetsrådgivare
Fredrika Uggla intervjuades i Studio Ett tillsammans med Plan International och biståndsministern
Peter Eriksson. Skolornas skyddsfunktion där lärare
och andra vuxna fångar upp tidiga varningssignaler
har försvunnit under pandemin, berättade Fredrika
Uggla.

Mödradödlighet i Musikhjälpen
Sveriges radios och SVT:s årliga insamlingsprogram Musikhjälpen hade temat vård och hälsa.
Lars Klingsbo och Kristin Elmquist från PMU var
på plats i direktsänd studio
tillsammans med ett specialbyggt motorcykelekipage för
att prata om mödradödlighet.
Den så kallade MC-ambulansen används i Burundi för att
skjutsa blivande mödrar till
sjukhus och vårdcentraler.

Poddsnack om konfliktmineraler
Vad är en konfliktmineral och vad har konsumenter och företag för ansvar när vi köper elektroniska
varor med mineraler från områden där gruvdriften
skapar konflikt och lidande? Den
frågan och mycket mer diskuterade PMU:s policychef Mikael
Jägerskog under ett fördjupande
poddsamtal för ”Materialperspektivet” av RISE (Research
institutes of Sweden) den 1 februari.

FÖRETAG MED SOCIALT ANSVAR

Tillsammans skapar vi en bättre värld!

TEXT OCH FOTO: ANDREAS ALEXANDERSSON
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MIN VARDAG / WENDY EKLUND

I

över 23 år har Wendy Eklund bott i
Sverige. Hon är ursprungligen från
Peru och i hemlandet träffade hon
sin svenske man Robert. Han var på
praktik i Peru i den församling som
Wendy tillhörde. Efter en tid flyttade de till Sverige. Precis som andra
nyanlända började Wendy med att
studera svenska på SFI. Ett år senare
sökte hon praktikplats på PMU:s
kontor i Stockholm. Efter praktikperioden fick hon anställning och har
nu arbetat på organisationen i olika administrativa roller i 22 år.
– Jag hade alltid längtat efter att arbeta med
bistånd. I början fascinerades jag över att gå förbi
mina kollegors arbetsplatser och höra alla olika
språk som talades. Alltifrån swahili till engelska.
Arbetet sker över hela världen. Det lockade mig,
berättar Wendy.

”STORA SOM SMÅ
GÅVOR HJÄLPER”
Bakom kulisserna har PMU många trogna medarbetare. En av dem är Wendy
Eklund som står i daglig kontakt med organisationens givare. Som ekonom
och administratör älskar hon siffror men i botten handlar hennes engagemang om mycket mer.
– Jag mötte fattigdomen på mycket nära håll när jag växte upp, säger hon.

DE SENASTE 12 ÅREN har Wendy arbetat på
kommunikations- och insamlingsavdelningen
som givaransvarig. De vanligaste frågorna handlar
om månadsgivande och givarregister. I början av
året kommer många frågor kring Skatteverkets
regler om skattereduktion. Och Wendy tar mer
än gärna emot telefonsamtalen. Det som upplevs
krångligt att förstå gällande regler och paragrafer blir ofta lättare att förklara på telefon, berättar
Wendy.
– Det är en stor förmån att ha kontakt direkt
med våra givare och skapa en relation till dem.
Det är viktigt för oss att lyssna på åsikter och funderingar, säger hon.
– Jag hade ett härligt telefonsamtal med en
kvinna som hade läst vår tidning. Hon hade inspi-

”Jag hade
alltid längtat efter att
arbeta med
bistånd.”

WENDY EKLUND
Ålder: 50.
Bor: Huddinge.
Familj: Maken Robert
och två barn som är 15

rerats att göra en egen insamling bland vänner för
att stötta vår kampanj. Nu ringde hon för att beställa ännu fler tidningar att dela ut till sina vänner. Det är fantastiskt att se sådant engagemang.
WENDY ÄLSKAR ATT analysera siffror och arbeta efter tydliga mål. Men det är syftet bakom siffrorna som gör jobbet meningsfullt, menar hon. I
Peru mötte hon fattigdomen på mycket nära håll.
Klasskillnaderna i landet är stora och i de områden där hennes församling agerade fanns barn
som levde i stor ekonomisk utsatthet.
– När vi öppnade dörren till en av flickornas
hem var det endast ett trångt rum med madrasser
som möbler. Där inne bodde åtta personer. Hur
kunde vi vara så nära men ändå leva så olika?
Som anställd på PMU har Wendy haft förmånen att åka ut och besöka organisationens projekt
i både DR Kongo och Kenya. I Kenya fick hon
möta en grupp massajkvinnor och dela erfarenheter och tankar om vad det innebär att vara kvinna.
– Vi fick höra starka berättelser om könsstympning och dess konsekvenser men också se
resultatet av PMU:s insatser där. Flera omskärerskor hade slutat omskära kvinnor. Mitt i allt det
allvarliga fick vi också le tillsammans när kvinnorna fick se och känna på en tampong för första
gången.

och 20 år.
Jobb: Gåvosystem- och
givaransvarig på PMU.
Gillar: Att resa och
trivs bäst nära havet.
Dansar gärna Zumba
för att kombinera
latinamerikansk musik
och träning.

WENDY MEDGER ATT arbetet i en biståndsorganisation ibland kan kännas motigt. Behoven tar
aldrig slut. Men det är möten, telefonsamtal och
positiva berättelser gör att hon får ny energi.
– Så länge det finns behov i världen är det
viktigt att vi finns där för att informera och ge
människor möjlighet att hjälpa till. Vi är så tacksamma för små och stora gåvor. De gör skillnad.

WENDY SVARAR: Hur får jag skattereduktion för mina gåvor?
Skatteverket har satt upp
regler för skattereduktion
med tre grundvillkor som
alla tre måste uppfyllas.
• Avdragsmöjligheten gäller bara för privatpersoner
över 18 år.
• Varje enskild gåva ska vid
varje gåvotillfälle vara på
minst 200 kronor.

• Under samma år måste
givaren skänka minst 2 000
kronor till godkända gåvomottagare (en eller flera)
för att godkännas för skatteavdrag. Skatteavdraget
görs dock på max 6 000
kronor.
Skattereduktionen ligger
på 25 procent. Detta inne-

bär exempelvis att om du
ger 2 000 kronor till PMU
per år (räknat på minst 200
kronor per gåvotillfälle) får
du tillbaka 500 kronor nästa
år. Om du ger 6 000 kronor
får du tillbaka 1 500 kronor
nästa år.
För att kunna utnyttja
avdragsrätten måste du som

givare uppge ditt personnummer. PMU ser till att du
som givare samt Skattemyndigheten får kontrolluppgift
på mottagna gåvor på 200
kronor eller mer. Uppgifterna kommer också finnas
förtryckta i din inkomstdeklaration.

TEXT OCH FOTO: LINNÉA JIMENEZ
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LEDARKRÖNIKA / NICLAS LINDGREN

PMU:s samarbetspartner
Eglises Assemblés de Dieu
Burkina Faso, EADBF, är
glada över att under mars
2021 fira 100 år.
Samfundet grundades
när amerikanska missionärer kom till Ouagadougou och predikade
evangeliet. Svensk pingstmission kom i kontakt
med EADBF år 1969 när
en delegation från samfundet, inklusive dåvarande president Daniel
Compaore, kom på besök
till Sverige.
Några år senare åkte en
svensk grupp från Södertälje Pingst till Burkina
Faso. Därefter har relationerna mellan länderna
fördjupats. Kyrkans sociala gren driver tre utvecklingsprojekt finansierade
av PMU. De arbetar med
mödrahälsovård, hållbart
jordbruk och jämställdhet
samt utbildning och miljöarbete.

Tidningen PMU ges ut av
Pingstmissionens
utvecklingssamarbete
Ansvarig utgivare:
Daniel Alm.
Redaktör: Birger Thureson.
Redaktion: Linnéa
Jimenez, Johanna Litsgård
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En konflikt mellan väpnade
grupper i Laiyna-regionen
i Sydsudan tvingade tusentals människor på flykt i april
2020. Än i dag är det många
familjer som på grund av
konflikt och osäkerhet inte
kan återvända. PMU har under våren fått förlängt stöd
av Sida för att fortsätta bidra
med förnödenheter till de utsatta flyktingarna. Den akuta
katastrofinsatsen har pågått
sedan juli 2020 där PMU via
den lokala samarbetspartnern
Across arbetat för att dela ut
akuta matpaket, hygienartiklar och material för att få tag i
rent vatten.
PMU och Across har sedan
tidigare flera längre samarbeten för att ge humanitärt stöd

till människor drabbade av
landets omfattande konflikter.
Stridigheter och konflikter i
Sydsudan innebär ofta brutala
övergrepp på både män, kvinnor och barn.
Bland flyktingarna i Laiyna-

regionen finns det kvinnor
som förlorat sina män under
konflikten vilket gör dem
och deras barn extra sårbara.
Internflyktingarna har tagit skydd i omkringliggande
samhällen och byar där lokala
bybor tagit emot familjer i sina
hem. PMU och Across bistår
1300 hushåll med stöd. I varje
hushåll uppskattas det finnas
sex familjemedlemmar.
– I varje matpaket finns en
uppskattad mängd med basvaror såsom mjöl, bönor, ris, olja
och salt för att familjerna ska
klara sig en månad. Det delas
också ut exempelvis tvål och
vattendunkar för att hämta
rent vatten, berättar Nadine
Eriksson, humanitär koordinator på PMU.

I

skrivande stund är verksamhetsböckerna för 2020
på väg att stängas. Det blev ett år som på grund av en
global pandemi varit väldigt annorlunda. I princip all
vår verksamhet påverkades; alltifrån möjligheten att
besöka församlingar och mötas på sommarkonferenser
till vad vi kunde göra inom ramen för alla projekt ute
i världen, och hur secondhand kunde drivas. När vi nu ser
”Trots en
tillbaka är jag oändligt tacksam
över den kreativitet som PMU och
pandemikris
alla samarbetspartner i den svenska
på hemmapförsamlingsrörelsen och runt om i
lan ser vi hur
världen uppvisat. Vi har verkligen
inte ställt in, utan ställt om.
enskilda gåDET ÄR SVÅRT ATT redan nu

FOTO: BENGT KLINGBERG

100 år för Pingst
i Burkina Faso

PANDEMINS KONSEKVENSER
FÖR FATTIGA ÄR ENORMA

AKUT HJÄLPINSATS I SYDSUDAN
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FOTO: PMU

AKTUELLT

vogivare ökat
sina gåvor
till vårt gemensamma
arbete ute i
världen.”

analysera pandemins konsekvenser men vi vet att utmaningarna är
enorma. Världen befinner sig i en
fattigdomskris. Enligt Världsbanken
kastar pandemin in ytterligare 150
miljoner människor i extrem fattigdom. Var tionde medmänniska får
nu klara sig på mindre än 16 kronor
per dag. Man lever utan säkerhetsmarginaler eller trygghetssystem som du och jag är vana vid, och en oväntad sjukdomskostnad eller en felslagen skörd gör att man återigen halkar
ner under fattigdomsgränsen. I många länder ledde nedstängningar till följd av pandemin till stor matbrist, framför allt
bland fattiga. I ett samtal med Dr Denis Mukwege från Panzisjukhuset i DR Kongo berättade han för mig om den omöjliga
situation som uppstod vid nedstängningen där. Han berättade
att kanske 95 procent av befolkningen i staden Bukavu är daglönare, eller försörjer sig genom att sälja grönsaker och andra
varor på marknaden. Nedstängningarna blev därför omöjliga

att hantera eftersom människor måste gå ut för att få tag på
mat och vatten. Vi har också hört rapporter om att människor
inte har kunnat söka vård i samma utsträckning som tidigare, och att färre kvinnor föder barn på sjukhus. I flera länder
i Asien har hundratusentals textilarbetare permitterats utan
lön. Uteblivna vaccinationsprogram, barn som inte längre får
gå i skolan och rapporter om flickors utsatthet för våld, könsstympning, barnäktenskap och sexuella övergrepp är andra
effekter vi ser av pandemin. Liksom en krympande demokrati,
där försvarare av mänskliga rättigheter är otroligt utsatt. Listan av pandemins effekter kan göras lång.
MITT I DEN HÄR SITUATIONEN är jag oändligt tacksam
över att vi på PMU får samarbeta med så många församlingar,
secondhand-butiker och enskilda givare. Att vi tillsammans,
med all önskvärd tydlighet, signalerat att vi vill dra vårt strå
till stacken. Trots en pandemikris på hemmaplan ser vi hur
enskilda gåvogivare ökat sina gåvor till vårt gemensamma arbete ute i världen. Och trots utmaningar har enorma insatser
gjorts för att hålla igång secondhand-butiker. Allt detta har
gjort att vi tillsammans med våra samarbetspartner kunnat
ge stöd till medmänniskor runt om i världen på ett fantastiskt
sätt. Tack till dig som visat engagemang för de mest utsatta.
Tillsammans kan vi

Niclas Lindgren
Direktor, PMU

När internflyktingar inte kan ta sig hem saknar de tillgång till sina matförråd och jordbruk.
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stöd av Sida (Styrelsen för
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nödvändigtvis de åsikter
som här framförs.
Ansvarig utgivare ansvarar
för innehållet i tidningen.
Redaktionen ansvarar ej för
obeställt material.

PMU:s huvudkontor:
Box 151 44, 167 15 Bromma
08-608 96 00
08-608 96 50 (fax)
Vårgårda biståndscenter:
PMU, Skattegårdsgatan 1,
447 91 Vårgårda, 0322-66
87 60, 0322-62 37 39 (fax)

PMU (Pingstmissionens
utvecklingssamarbete) är
de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorganisation. PMU arbetar tillsammans med församlingar
och samarbetspartners i
143 projekt i 32 länder.

STÖD OSS REGELBUNDET – BLI MÅNADSGIVARE!
Skanna
QR-koden
Som månadsgivare skapar du
förutsättningar 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:
Registrera dig med bank-id på pmu.
se/manadsgivare eller kontakta oss

för att få en anmälningstalong.
Telefon: 08-608 96 00
Mejl: info@pmu.se
Fyll i talongen med dina personoch bankuppgifter och skicka den
till oss.

Pg 90 00 50-6
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BJUD IN TILL ETT VÄLGÖRANDE
tårtkalas SOM RÄDDAR LIV
Kan man rädda världen genom att fika? Javisst! Dra ihop dina vänner och fika för en god sak.
Cake for Cause är ett riktigt sött koncept där du bjuder in vänner och bekanta till ett extra lyxigt fika där ni
samtidigt får möjligheten att samla in pengar till ett välgörande ändamål. PMU har en mängd olika projekt
runt om i världen och du själv väljer vart pengarna ska gå. Som värd eller värdinna bjuder du in dina vänner
medan PMU står för en presentation kring hur vi arbetar för att förändra livsförhållanden för de mest utsatta.
Dina gäster bestämmer själva om och hur mycket de vill bidra med till din insamling.
Ett smakfullt sätt att hjälpa!
Läs mer på pmu.se, eller maila oss på hanna.westh@pmu.se för mer information.

Nu äve n som
dig ita lt eve nt!

