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En tidning från
biståndsorganisationen PMU

ÄNTLIGEN FRED!
Folkgrupperna pokot och turkana
har efter år av krig lagt ned sina
vapen. Nu utvecklas nya försörjningsalternativ för att göra freden hållbar.
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UTHÅLLIGHETEN VINNER ALLTID

H

opplöshet. De finns tillfällen då många av oss
känner hopplöshet inför den utsatthet och det
lidande som drabbar människor runt om i vår
värld. Men vittnesbörd och berättelser om positiva förändringar som dagligen sker kan tända
lågan och hoppet på nytt.
I den här tidningen får den tekniska termen
resiliens kött och blod genom konkreta exempel. Resiliens
översätts till ordet motståndskraft och handlar i biståndsvärldens sammanhang om att skapa samhällen som kan hantera
och förebygga kriser och katastrofer (sid 10). Arbetsmetoder
kopplad till resiliens rimmar bra med PMU:s holistiska vision
där olika metoder och projekt kombineras för att skapa förändring – inte bara inom ett visst område utan för hela samhällen.
Att arbeta holistiskt går inte alltid fort. Förändringen kan ta
tid och det gäller att inte tappa hoppet. Men uthållighet vinner
i längden. Det kan PMU:s samarbetspartner FPFK, som arbetar bland de etniska grupperna pokot och turkana i Kenya,
vittna om. Efter årtionden av krig är det i dag äntligen fred
mellan folkgrupperna. När jag intervjuade projektledaren Ca-

leb Khisa var det svårt att inte ryckas med i känslan av framtidstro och hopp. Caleb Khisa ser nu möjlighet till förändring
och försoning – där varje insats är ett steg i rätt riktning. En av
dem som nåtts av projektet är sexbarnsmamman Dinah vars
liv förändrats radikalt. I dag arbetar Dinah i ett jordbrukskooperativ och har stora drömmar om utbildning och en ljus
framtid för sina barn.
Den som har hopp kan också vara med och göra skillnad.
På sidan 18 kan du läsa om gymnasieeleverna Hannah, Hilma
och Minnie som har valt att agera på hoppet genom att skapa
en välgörenhetskonsert till förmån för barn och kvinnor drabbade av våld i DR Kongo.
Med detta vill jag önska dig en god HOPPFULL läsning.

Linnéa Jimenez, vik redaktör
redaktion@pmu.se
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Lagt ned stridsyxan. Folkgrupperna Pokot och
Turkana i Kenya har slutat att stjäla varandras
boskap. I stället arbetar de i kooperativ med bland
annat jordbruk och honungsproduktion. För att
freden ska bli hållbar har man upprättat ett lokalt
varningssystem för att förebygga konflikter och
katastrofer.
Förnödenheter till drabbade i Tigray. Nu går PMU
in, med egna insamlade medel samt stöd från
Radiohjälpen, i krigsdrabbade Tigray i Etiopien. 4,5
miljoner människor är i behov av humanitärt stöd.
Partners röster. Brist på vaccin, konspirationsteorier och stora ekonomiska konsekvenser. Det är
några utmaningar som PMU:s samarbetsländer
står inför under coronapandemin.
Redo att ta emot kunder. Sveriges största
secondhand-butik öppnar i början av juni. Så ska
butiken på Erikslunds handelsområde i Västerås
användas.
Ny på jobbet. Biståndsministern Per Olsson Fridh
ser klimatomställningarnas konsekvenser för
mänskligt lidande som en prioriterad fråga för
svenskt bistånd. Han tror på religiösa aktörer som
brobyggare mellan människor.

FOTO: VENELIN ATANASOV, VIEWMAZ MEDIA

Höstens skolpaket om barn på flykt och deras rättigheter
Varje år lanserar PMU ett nytt skolpaket för att lyfta barns rättigheter och FNs globala mål. I höst erbjuds skolklasser, söndagsskolor och andra barngrupper att lära sig mer om barn på flykt. 12 åriga Roni (till höger) och hans familj tvingades fly kriget i Syrien
och kom till Grekland i båt från Turkiet. Efter två år i flyktingläger bor nu familjen i en liten lägenhet och får stöd från organisationer och kyrkor för att klara av utgifterna. Roni är överlycklig att han har fått börja skolan och drömmer om att lära sig spela gitarr
och fiol och vill bli en artist. I slutet av augusti finns materialet tillgängligt på www.pmu.se/skolpaket.
PMU 2 / 2021
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Insatserna stödjs av PMU och Botkyrka Pingst

EFTER FREDEN
HAR LIVET
BLIVIT MÖJLIGT
Under flera decennier har befolkningsgrupperna pokot och turkana levt
i krig med varandra. Boskapsstölder som lett till våld och dödande har
varit sätt att försörja familjen och betala brudpenning vid giftermål. Nu
har folkgrupperna äntligen lagt ned sina vapen. Men för att freden ska bli
hållbar arbetar PMU:s samarbetspartner med att utbilda och skapa alternativa försörjningssätt samtidigt som de bemöter problematiska sedvänjor och hjälper samhällen att kunna bemöta klimatförändringar.
TEXT: LINNÉA JIMENEZ
INTERVJUER: JONAS FÅLLSTEN
FOTO: FREDRIK LERNERYD OCH JONAS FÅLLSTEN
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il efter mil syns ett snårigt och
torrt bushlandskap. Träden
är låga och har svårt att ge
skugga i hettan. I provinsen
Rift Valley i nordvästra Kenya
rinner floden Turkwel och delar upp samhällena Pokot och
Turkana. Floden både förenar
och separerar de två folkgrupperna som bor där. Vattnet
driver boskapsskötarna till
flodbäddens kanter där djuren
får släcka sin törst. Kvinnorna tvättar sina kläder och hämtar
vatten till åkrar och hushåll. Dialog och utbyte sker ännu på
lagom avstånd, men sakta börjar folkgrupperna att närma sig
varandra.
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– Vi drömmer om att se Pokots och Turkanas etniska folkgrupper arbeta tillsammans för att möta vardagens utmaningar. Vi är inte riktigt där ännu, men vi är på väg, berättar Caleb
Khisa, projektledare inom Free Pentecostal Fellowship of Kenya, FPFK, som arbetar i området.
PÅ POKOT-SIDAN SAMLAS en grupp män och kvinnor sittande på stubbar och ett par plaststolar under ett av de större
träden. Det här är deras kyrka, berättar de. Förutom som
kyrka fungerar den skuggiga platsen som samlingsplats för
byrådet, fester och andra allmänna sammankomster. 35-åriga
Lokapel Nasia är också där. Han är en av dem som lagt ned sitt
vapen och numera arbetar med biodling och säljer honung.
– Vi var lite över 100 män som gick med i den sista räden.
Tio av oss dog, berättar Lokapel Nasia.
Vid varje boskapsräd, där unga män eller pojkar skickades

ut för att stjäla boskap av den andra folkgruppen, var det några som dog, förklarar han.
– Min pappa blev dödad i en räd när jag var
15 år. Min mamma bad mig att gå och döda
den som tagit hans liv och sedan ta hem deras
djur.
NÄR LOKAPEL NASIA kom hem firade de att djuren
blivit återhämtade. Samtidigt var det flera vänner Lokapel Nasia
som hade dött i striderna.
I samtal med de reformerade krigarna i Turkana är historien densamma. Hämnden och behoven av inkomst fick föräldrar att skicka sina söner ut på räder trots risken att se dem
mista livet.
Men Turkana-krigaren Joseph Edung’ valde att inte gå hela
vägen.

– Jag tänkte på hur fel det var att ta något från någon
annan. Jag vände tillbaka istället. Jag tror Gud talade
till mig innan jag ens visste vem han var, säger han.
Freden mellan folkgrupperna är ännu färsk. De flesta la ned sina vapen för bara ett år sedan. Nu är utmaningen att se till att freden blir hållbar. Det började med
att den kenyanska polisen fick mandat att gå in i Pokot
och Turkana för att avväpna samhällena. Vapnen som likställdes med makt försvann helt plötsligt. Pastor David Ford från
FPFK-kyrkan kom då till dem för att prata om Gud. Samtidigt
förde kyrkans organisation dialog med befolkningarna för att
tillsammans hitta lokala alternativ till försörjningsmetoder.
Metoder som tidigare inte varit möjliga på grund av boskapskonflikterna och våldet.
Grupper av både män och kvinnor utbildades i grönsaksodling och i biodling för honungsproduktion. Det finns även
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grupper som fått hjälp att köpa getter och andra som ansvarar
för en nyinköpt majskvarn. Kvarnen maler mjöl som sedan
kan säljas eller användas i det egna hushållet. Tidigare malde
man säd mellan två stenar. FPFK arbetar också med barnen
och startar fredsklubbar i skolorna.
VAD ÄR GRUNDPROBLEMET hos folkgrupperna pokot och

turkana? Projektledaren Caleb Khisa får frågan. Men hans
svar visar på komplexiteten i dessa samhällen. Det finns inte
ett grundproblem, det finns flera. Och de olika problemen
hänger alla samman med varandra.
– Det är därför viktigt att vårt projekt berör olika aspekter.
Vi vill stödja samhällen att anpassa sig utifrån sin verklighet
och hitta lokala svar på grundproblemen, säger han.
Förutom boskapsräderna och våldet mellan befolkningsgrupperna finns även stora problem med exempelvis barnäktenskap, sexuellt och könsbaserat våld samt könsstympning.
Även befolkningens sårbarhet gentemot naturkatastrofer är
ett problem som lätt kan påverka den sköra fred som finns
idag. Därför arbetar PMU:s partner på flera fronter samtidigt.
Och det går framåt. När kyrkan, som har grundmurat förtroende i samhället och som folk lyssnar till, talar om fred och
samtidigt ger försörjningsalternativ som inte baseras på våld
och hämnd skapas nya positiva värderingar. Kvinnor som blivit organiserade och drar in inkomst till familjerna blir mer
värdesatta i samhället. Män tar aktivt ansvar för familjernas
försörjning och vill hålla barnen i skolan. Och barn som
blivit föräldralösa till följd av konflikterna blir nu omhändertagna av andra vuxna och får organiserat
ekonomiskt stöd av det egna bysamhället.
– Nu behöver jag inte gifta bort mina flickor
när de är barn. Eftersom jag har en egen
inkomst så kan jag betala deras skolavgift,
berättar Paulina Akadeli.
Hon är med i en bygrupp för lån och
sparande som bland annat sköter en kvarn
och föder upp getter. Paulina ser utbild-

ningen för hennes döttrar som en investering. Om hennes
döttrar går i skolan kommer de i slutändan att kunna få anställning, gifta sig med män av högre rang och få bättre liv. Då
blir dessutom brudpenningen större, menar Paulina.
Projektledaren Caleb Khisa förklarar att vägen till ett jämställt samhälle fortfarande är lång, men att varje steg på vägen
dit är värdefullt.

FAKTA: ÅR AV KRIG
I POKOT OCH TURKANA
PMU:s partner Free Pentecostal Fellowship
of Kenya (FPFK) har jobbat för fred i Pokot
och Turkana i mer än sexton år. Konflikten
mellan de två folkgrupperna har pågått i
flera decennier. Det är ofta pojkar mellan

DEN TIDIGARE POKOT-KRIGAREN Lokapel Nasia är en av

tio och 25 år som strider. Man strider över

de män som numera vänt om till det han kallar ”den goda vägen”. Han arbetar med sina barns bästa i åtanke.
– När vi säljer honungen får vi pengar att kunna köpa mat
till våra barn, säger Lokapel Nasia och fortsätter.
– Den väg vi gick förut, när vi stal och dödade folk, gav oss
ingenting. Men allt började gå bra när vi fick fred. Då fick vi
pengar genom vår verksamhet och på det sättet får man ett
gott liv.

boskap och resurser som vatten och gräs.

Vad är ett gott liv?

Under ett år mellan 2015-2016 lyckades
man få till en tillfällig fred, men efter ett år
blossade strider upp igen. Nu har den nya
freden varat i över ett år och FPFK har fått
freden kan bli hållbar. Turkanafolkgruppen
består av 850 000 personer, medan pokot
representerar 560 000.

– Ett gott liv är när barnen går i skolan och du kan äta gott
och dina kor och getter är på en trygg plats. Då är det fred.
På besök hos folkgruppen turkana kommer en äldre kvinna
glatt springande mot delegaterna från PMU och samarbetsparten FPFK. I närheten av hennes by har man fått hjälp att
borra en brunn och byggt ett vattentorn där energin från
solpaneler pumpar upp vattnet.
– Vi vill amma era döttrar och bära era
söner på våra axlar, utbrister kvinnan i
ett talessätt för att uttrycka sin uppskattning över den förändring som
har skett.
Nu behöver hon och hennes familj
inte gå två timmar för att hämta vatten. Nu har livet blivit möjligt, menar
hon.
Paulina Akadeli

VARNINGSSYSTEM ÖPPNAR NYA VÄGAR
En viktig del i fredsbyggandet och i att behålla freden är
det varningssystem som PMU:s samarbetspartner FPFK
i Kenya fortsätter att förstärka och utveckla. Det kallas
Early warning-system och syftar till att förebygga och
förhindra kriser. Projektledaren Caleb Khisa berättar om
hur systemet fungerar och om vägar framåt för försoning
mellan de två folkgrupperna pokot och turkana.
Vad är ett Early warning-system?

– Det är ett system som vi har byggt
upp för att snabbt få information om
en kris eller konflikt är på väg att uppstå. Syftet är att kunna dela den informationen vidare till myndigheter, polis
eller katastrofpersonal som snabbt ska
kunna avvärja konflikten eller gå in med
förebyggande insatser i de samhällen som
kan komma att bli drabbade. Det kan användas Caleb Khisa
för att svara upp mot våld men också naturkatastrofer såsom jordskred eller översvämningar. Systemet bygger
på att den lokala befolkningen har förtroende för systemet att
kunna meddela vad som händer och att de vet om att informationen är konfidentiell.
Varför behövs systemet?

– Efter många år av utsatthet har befolkningen i Pokot och
Turkana väldigt lågt förtroende för myndigheterna. Om det
sker en attack i något område rapporterar de inte händelsen.
Polisen har därför ingen förstahandsinformation, vilket gör
det svårt att lösa hoten mot säkerhet och fred. På samma sätt
är det i motsatt riktning. När myndigheterna vill varna befolkningen för en kris eller katastrof så tror befolkningen inte på
8
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I PMU-tidningen nr 1, 2017, kan
du läsa mer om arbetet i Pokot
och Turkana. Finns på
www.pmu.se/pmu-tidningen

till flera lyckade insatser som talar för att

varningarna. Där kan FPFK:s varningssystem fungera som en
länk mellan samhället och myndigheterna.
– De som rapporterar in något ska inte behöva känna sig
som offer och det är ofta viktigt för deras säkerhet att deras
identitet inte avslöjas. Genom att säkerhetsställa detta kan vi
få in rapporter om allt från boskapsstölder till barnäktenskap
eller våld mot kvinnor.
Hur har det gått?

– Systemet har redan fått bli en viktig nyckel för att skapa
fred. Nu arbetar vi med att sprida kunskap om systemet vidare. Befolkningen behöver också utbildas för att kunna
upptäcka potentiella samhällsrisker. Ett lyckat exempel var
när lokalbefolkningen i Pokot rapporterade att det uppstått
en stor spricka i marken där det började komma upp vatten.
Landmassan ovanför, där många familjer bodde, höll på att
erodera. Med hjälp av systemet arbetade vi tillsammans med
myndigheterna för att få familjerna att flytta till annan plats
innan det blev en katastrof med ett potentiellt jordskred.
Vad är nästa steg?

– Vi vill skapa fredsgrupper i både Pokot och Turkana som
kan ta ansvar för att rapportera in eventuella konflikter mellan och inom folkgrupperna. Det vi hoppas på är att dessa
grupper skulle kunna börja arbeta ihop och då även i fråga om
försoning och förlåtelse efter alla år av krig. I andra samhällen
har vi sett att det fungerar. En person som bryter mot freden
skulle då inte längre skyddas utan bli anmäld som konfliktförövare av den egna gruppen.
Lästips! I slutet av maj 2021 lanserade PMU en ny rapport om utmaningar
och möjligheterna med Early warning-system i Kenya. Rapporten går att
läsa på www.pmu.se
PMU 2 / 2021
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DINAH LÄRDE SIG OM JORDBRUK
OCH DRÖMMER OM EN NY FRAMTID
Av rädsla för våldsamma boskapsräder levde Dinah Lotumale, hennes man och deras sex barn i skogen. I dag är de
bofasta i hus i en by och hon är kassör för ett kooperativ
som driver ett organiserat jordbruk som är motståndskraftigt mot tuffa väderförhållanden.
– Jag hörde om projektet för två år sedan. De kom och
hjälpte oss starta jordbruket, berättar Dinah Lotumale.
Hon är 35 år och har sex barn. Tidigare levde familjen endast på boskapsskötsel och maten de åt var ensidig. Kosten
bestod av kött, blod, rötter, vilda växter och frukter. I dag har
Dinah lärt sig bruka jorden och hur man kan få alla möjliga
grönsaker att växa efter säsong. Att
man kan odla grönsaker själv var
”I framtiden
inget hon tidigare visste. Genom
hoppas jag att
PMU:s samarbetspartner FPFK i
Kenya har Dinah blivit del av ett
alla mina barn
kooperativ beståendes av 20 män
ska utbilda sig
och kvinnor som i dag sköter om
och sedan komett halvt hektar odlingsmark. De
har också fått kontakt med markna- ma tillbaka till
der för att kunna sälja sina grödor.
oss och förändra
– Vi har torrperiod och regnvår livssituation.”
period. På torrperioden odlar vi
gröna linser, tomater, pumpor och
jordnötter. Då får vi mycket pengar för det vi säljer. Under
regnperioden odlar vi majs, hirs och sorgum. Det får vi mindre pengar för, säger Dinah Lotumale.
FÖR ATT KUNNA ODLA under torrperioden har kooperativet fått utbildning i användning av ett bevattningssystem med
droppbevattning. Med tanke på det torra klimatet, där det är
vanligt att temperaturen når 40 grader, och klimatförändringarna gör att regnen inte kommer lika regelbundet som tidigare

har de behövt lära sig vilka grödor som är motståndskraftiga
nog. Projektet arbetar också för att tillsammans med befolkningen hitta lösningar för att bättre hantera och klara av tuffa
väderförhållanden såsom översvämningar och störtfloder.
Som kassör berättar Dinah att genom att spara en del av
den större inkomsten från torrperioden klarar kooperativet av
att tjäna mindre under regnperioden.
Dinah visar stolt att kooperativet också har lärt sig att ta vara
på blasten som blir över när de rensar grönsakerna. Kvinnorna
har investerat i höns som får äta resterna från grönsakerna.
Från hönsen får de ägg som också kan säljas på marknaden.
DINAH TILLHÖR FOLKGRUPPEN pokot som tills nyligen
legat i strid med den intilliggande folkgruppen turkana, där
boskapsstölder varit en del av vardagen.
– Förut visste vi inte hur man kunde odla för att få mat. Vi
väntade i stället på att våra pojkar skulle stjäla djur från de
andra så vi kunde sälja dem. Men nu vet vi att om man odlar
så kan man stanna hemma med sina barn utan att få problem,
berättar Dinah.
Av rädsla för hämndaktioner och strider med folkgruppen
turkana sov Dinahs familj gömda i skogen på natten. De enkla
hyddorna kunde snabbt förflyttas men gav dåligt med skydd
för familjen. Många i Pokot levde på samma sätt och många
blev sjuka eller dog av ormbett eller sjukdomar som myggbett
orsakat. Även barnen blev ofta drabbade av lunginflammation
och dog.
Freden mellan folkgrupperna och arbetet med jordbruket
har förändrat hela Dinahs liv. Nu är familjen bofast i hus och
har en gård som de tar hand om. Möjligheten till egen inkomst har fått Dinah att tro på en bättre framtid.
– I framtiden hoppas jag att alla mina barn ska utbilda sig
och sedan komma tillbaka till oss och förändra vår livssituation, säger Dinah hoppfullt.

FAKTA: PMU:S ARBETE FÖR MOTSTÅNDSKRAFTIGA SAMHÄLLEN
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Många samhällen där PMU är med

Resiliens innebär att människor får

och grödor som är tåligare mot torka

En gemensam nämnare många av de

och driver projekt utsätts ofta och

bättre redskap att förebygga, hantera

och kraftiga regn), eller att jämna ut

insatser där PMU sett mycket goda

ihållande för påfrestningar, hot eller

och återhämta sig efter kriser. Insatser

de orättvisor som gör vissa grupper

resultat är att samarbetspartner antar

katastrofer som till exempel krig,

för resiliens kan till exempel innehålla

mer utsatta när kriser inträffar; ex. lika

ett helhetsperspektiv för förändring. I

klimatförändringar eller pandemier.

system för att upptäcka och agera

möjligheter för kvinnor, män, flickor

motståndskraftiga samhällen finns det

Därför satsar PMU på att bygga resi-

snabbt på hot mot samhället såsom

och pojkar att påverka samhället, att

tydliga samband mellan jämställdhet,

lienta samhällen globalt. Det betyder

konflikter eller naturkatastrofer, så

arbeta för hälsa med särskilt fokus på

fred och miljö. Det är därför det är

samhällen som kan stå emot chocker

kallade early warning-system. Det kan

kvinnors sexuella och reproduktiva

viktigt att arbeta med alla dessa frågor

av olika slag samt ställa om och

också handla om anpassning till ett

rättigheter samt att stärka marginali-

i PMU:s projektländer.

anpassa sig när situationen kräver det.

förändrat klimat (jordbruksmetoder

serade grupper.
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MIN VARDAG / LEIF NEWMAN

I januari 2021 välkomnade PMU sin nye programchef Leif Newman
som sedan tidigare har lång erfarenhet av organisationen. Trots en
ovanlig introduktion, där han endast fick möta kollegorna digitalt,
börjar Leif bli varm i kläderna. Nu ser han särskilt fram emot fördjupade samtal om miljö, klimat och demokrati.

J

TEXT: LINNÉA JIMENEZ   /   FOTO: LINUS JÖNSSON

”VI HAR ANSVAR
ATT FÖRVALTA
SKAPELSEN”
FÖR PMU:S NYA PROGRAMCHEF LEIF NEWMAN
ÄR MILJÖ OCH DEMOKRATI PRIORITERADE FRÅGOR
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ust frågorna miljö och klimat
i kombination med demokrati
och mänskliga rättigheter är
något som Leif Newman gärna
pratar mer om. Han beskriver sig själv som en förnöjd
60-åring, som är full av tacksamhet. Tacksam, inte minst för
att han hela livet har haft förmånen att arbeta och engagera sig
i frågor som stämmer överens
med den värdegrund han har.
– Jag tror att livet handlar om relationer och
gemenskap med andra människor. Vi har ett uppdrag av Gud att ta hand om varandra och skapelsen och att se till att alla människor får rättigheten att leva ett värdigt liv, säger Leif Newman.

HAN VÄXTE UPP SOM missionärsbarn i både
Tanzania och Rwanda och det var först när Leif
Newman var 17 år som han blev bofast i Sverige.
Men bara elva år senare flyttade han utomlands
igen. Denna gång med sin fru Monica. De åkte till
Rwanda under två år, utsända av pingstförsamlingen i Osby, genom PMU:s volontärbidrag från
Sida. Leif är utbildad elingenjör i botten och blev
koordinator för ett projekt där man byggde ett
antal grundskolor.
Väl hemma i Sverige dröjde det inte länge förrän Leif Newman fick tjänst på PMU-kontoret i
Stockholm. Under åren 1991-1997 hade han olika
roller inom organisationen. De sista åren stod
det vikarierande chef för projektavdelningen på
titelraden.
Nu när Leif Newman åter är tillbaka på PMU
har flera kollegor skämtsamt kommenterar att
cirkeln är sluten.
– Det var inget jag själv hade tänkt. Men efter
att jag hört om tjänsten förstärktes en känsla att
jag skulle söka. Det vore spännande att ge tillbaka
och dela med mig av det jag fått lära mig och de
erfarenheter jag fått de senaste 25 år sedan jag var
på PMU, säger Leif Newman och berättar att han
under 20 år arbetat inom biståndsorganisationen

”För mig är
miljö och klimat viktigt,
både utifrån
min tro och
för kommande generationer.”

LEIF NEWMAN
På PMU: Programchef.
Familj: Gift med
Monica och har två
vuxna döttrar samt
är nybliven morfar till
barnbarnet Lovis.
Bor: Bålsta utanför
Stockholm.
Morgonrutin: Kliver
upp tidigt och börjar
med en promenad, äter
sedan havregrynsgröt
och är redo för arbete
kvart i åtta.
Gör gärna: Sportar
mycket för att hitta
balans i livet.
Motto: Att vara här och
nu, vara förnöjsam och
att vara nyfiken på livet
och andra människor.

Diakonia, både i Sverige och i utlandet, och under
de senaste åren på Naturskyddsföreningen.
LEIF NEWMANS ERFARENHET av arbete med
miljö och klimat är något han tror kan bidra positivt in i PMU. Och i PMU:s nya riktningsdokument, Kompassen 2021-2025, tas miljö och klimat
upp som en tredje och ny tematisk prioritering.
– För mig är miljö och klimat viktigt, både
utifrån min tro och för kommande generationer.
Vi människor har ansvar att förvalta skapelsen,
vilket vi tyvärr har misslyckats med. Jag kommer
troligtvis inte själv drabbas så hårt av de konsekvenserna, men det kommer mina barn och mitt
alldeles nya barnbarn Lovis att göra. De kommer
ha en förfärlig värld att leva i om vi inte gör något
åt klimatsituationen nu.
SOM EN PROGRESSIV KRAFT inom pingströrelsen tror Leif Newman att PMU kan spela en
viktig roll i frågan om miljö och klimat. Han imponeras också över den utveckling som organisationen har gjort sedan 90-talet.
– Mycket har professionaliserats. Jag märker
att PMU har en annan möjlighet att utifrån professionella bedömningar ta egna beslut om aktiviteter och projekt bör genomföras eller inte.
Som programchef förväntas Leif Newman
bland annat ha den övergripande bilden av
PMU:s projekt och relationer till partnerländer.
Utmaningen har varit att under coronapandemin
skapa förståelse för arbetet och bygga relationer
till partner endast genom digitala verktyg. Samtidigt har det gått överraskande bra, menar Leif
Newman.

Vad är svårt med ditt arbete?

– PMU är en komplex organisation. Det finns
många aktörer och många viljor. Vi har väldigt
många olika kanaler för bidrag och gåvor och olika anslag att ta hänsyn till. Ofta mycket fler olika
typer av anslag än hos andra organisationer, såsom Naturskyddsföreningen. Det gör arbetet lite
utmanande och svårt ibland – men det är också
spännande och väldigt roligt.
PMU 2 / 2021
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– Jag är en engagerad 35-åring
som är intresserad av musik och älskar kakor. Jag har arbetat på PMU
i cirka två år. Jag är policyrådgivare
och arbetar med olika påverkansfrågor gentemot politiker samt är
involverad i olika lärprocesser inom
PMU. En av frågorna jag bevakar är
sexuell och reproduktiva hälsa och
rättigheter (SRHR).

Varför tycker du att det är viktigt
att arbeta med SRHR?

– SRHR handlar om att alla
människor ska ha tillgång till god
hälsovård och även frihet att bestämma över sin kropp. Exempelvis
arbetar PMU:s samarbetspartner
för god sexualundervisning och att
flickor inte ska behöva utsättas för
könsstympning. Det är en del av
jämställdhetsarbetet, till exempel
är frihet att ta egna beslut om när
man vill få barn direkt kopplat till
familjeförsörjning. Om unga människor saknar kunskap om sexualitet
och hur man skyddar sig riskerar
unga tjejer att bli gravida, vilket dels
innebär risker för deras hälsa och
många gånger får de inte chansen att
utbilda sig.
Hur arbetar PMU med frågan?

– Vi samtalar bland annat med ledare inom kyrkor i de här frågorna.
Vi arbetar också tillsammans med
kyrkor för att i samhällen prata om
människors värde utifrån en kristen
tro. Vi vill prata om sexualitet som
något positivt, om vikten av familjeplanering, om god mödrahälsovård
och jämställdhet.
Läs mer om PMU:s deltagande
i en nationell konferens om SRHR
på sid 22.
14

PMU 2 / 2021

Missionären Wenny Lekardal
fick i slutet av mars ta emot ett
hederspris vid namn ”Pride of
performance” från Pakistans president Arif Alvi. Wenny jobbade
som sjuksköterska när hon åkte ut
till Pakistan första gången 1969.
Smyrnakyrkan i Göteborg var utsändande församling och hon var
en av de första att ta emot volontärbidrag från Sida, ansökta med
hjälp av Petrus Hammarberg på
PMU. Den ursprungliga planen
att stanna i landet två år blev tillslut 38 år.
”Wenny Lekardal erbjöd kvalitativ hälsovård för alla i behov
oavsett omständigheter”, löd motiveringen vid överlämnandet av
priset. Trots risker med coronapandemin tog Wenny beslutet att
åka till Pakistan för att ta emot
priset på plats.
– Jag resonerade att om jag inte
åker dit så får ingen veta att en
kristen missionär som dessutom
är kvinna har fått utmärkelsen.
Jag tror det höjer självförtroen-

249
tusen individer fick akut
humanitär
hjälp av PMU
under 2020.
Totalt genomfördes 25
humanitära
insatser under året.

vinshuvudstaden Mekele,
berättar Madeleine Álvarez Ahlgren, PMU:s humanitära koordinator.
− De flesta har antingen
redan gjort slut på sina
matförråd, eller kommer
att göra slut på dem inom
de närmsta månaderna.
Omkring 4,5 miljoner
människor i Tigray är
i behov av humanitärt

stöd och hundratusentals
människor har tvingats
lämna sina hem och befinner sig på flykt. Att ta sig
in i Tigray med humanitärt stöd har varit svårt.
Dels beroende på att kommunikationen i stort sett
har varit bruten men även
på grund av det svåra säkerhetsläget.

BANGLADESHPROJEKT
SÅGS I RIKSTÄCKANDE TV
PMU:s samarbetspartner i
Bangladesh uppmärksammades på rikstäckande
bengalisk tv. De intervjuade gavs tillfälle att uppmana regeringen till större
engagemang för utsatta
minoritetsgrupper.
Minoritetsgrupper i
Bangladesh är diskriminerade och blir ofta utnyttjade. De har många gånger
svårt att göra sina röster
hörda och har svårare att
få jobb och utbildning än
resten av befolkningen.
Detta är något som PMU:s
lokala samarbetspartner
SIL arbetar för att förändra, med stöd från PMU.
Organisationen kämpar
bland annat för barns rätt
till utbildning på sitt eget

minoritetsspråk. I slutet
av februari blev verksamheten uppmärksammad
på tv-kanalen Nagorik
som sänds i hela Bangladesh. Tv-inslaget har fått
god respons från flera håll
i landet, bland annat från
andra organisationer och
församlingar.
– Det är fantastiskt att
vår partner får denna typ
av medieuppmärksamhet.
Jag skulle inte bli förvånad om detta kommer att
leda till ringar på vattnet i
de frågor vi vill uppmärksamma kring vårt arbete
för minoritetsgrupper i
Bangladesh, säger Josefin
Egerlid Yeboah, PMU:s
regionkoordinator för
Asien.

Dokumentärt om guldgruva i Kongo

Wenny Lekardal fick ta emot ett hederspris från Pakistans president Arif Alvi.

det för den kristna minoriteten i
landet. Presidenten dolde ju inte
heller att jag även jobbat med
kyrkan. Mina söndagsskolbarn,
barn och barnbarn här i Pakistan
är väldigt stolta, berättar Wenny
Lekardal för PMU.

I en dokumentärfilm från UR
riktad till högstadieelever om
”Mobilens verkliga pris” blev
PMU:s kommunikationschef
Johanna Litsgård Lebourne intervjuad om konfliktmineraler
och gruvarbetarnas arbetssituation i och runt guldgruvorna i DR Kongo. På frågan om
mobilens verkliga pris svarar
Johanna: ”Det är priset av liv
som offras i gruvor som rasar, barn som tvingas arbeta i gruvor och inte gå i skolan”.

FOTO: LINNÉA JIMENEZ

Vem är Kristin och vad jobbar du
med?

Sedan början av november
förra året har svåra stridigheter präglat regionen
Tigray i norra Etiopien.
Den väpnade konflikten
har försatt civilbefolkningen i en mycket svår
humanitär situation där
bristen på mat och andra
viktiga förnödenheter blivit akut. Nu arbetar PMU
tillsammans med partner
på plats, och i samarbete
med Radiohjälpen, utifrån
organisationens fältkotor
inne i Tigray.
− Vår partner delar ut
basala förnödenheter såsom filtar och nutritionspaket för att förebygga
undernäring hos kvinnor
och barn som flytt till pro-

SYNTS & HÖRTS I MEDIA

PMU I RADIO, TV OCH TIDNING

FOTO: UTRIKESDEPARTEMENTET

Policyrådgivare
på PMU.

PAKISTANMISSIONÄR MOTTOG
PRIS AV PRESIDENTEN
FOTO: RUDOLF ERNST

KRISTIN ELMQUIST

PMU GÅR IN MED HJÄLP
I KRIGSDRABBADE TIGRAY

FOTO: KASSOM KONE

HALLÅ DÄR

Ett hopp bakåt i historien
Med rubriken ”Därför blev kyrkorna så bra på second hand” gjorde tidningen Dagen i april ett djupdyk i historien. PMU:s pionjär inom secondhand,
Tommy Granberg, fick minnas tillbaka till när allt
började. Kommunistregimerna i Östeuropa hade
fallit och behoven i öst var enorma. ”Vi kände att
vi måste göra något. När vi väl kom in i länderna
kunde vi knyta kontakter med kyrkor som kunde
förmedla hjälpen”, berättar Tommy Granberg. Det
samlades in mer gåvor än det var möjligt att skicka
iväg och tanken på mer organiserat stöd via secondhandbutiker började gro.

Låt din högtidsdag rädda liv i Tigray
Människorna i Tigray i norra Etiopien befinner sig just nu i en
humanitär katastrof där de flesta redan har gjort slut på sina
matförråd eller kommer göra det inom närmaste månaderna.
En insamling till din högtidsdag räddar liv!

Starta din insamling via vår
Facebooksida PMU Interlife.
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COVID -19

Spridningen av covid-19 och tillgången till
vaccin skiljer sig världen över. Men gemensamt är att alla länder påverkats av pandemin.
Här kommer axplock med citat från några av
PMU:s samarbetspartner ute i världen som under våren beskrivit de utmaningar de står inför
men också deras vilja att bidra för att förändra
situationen.

PALESTINA:

NEPAL:

“Den största utmaningen är att spridningen av

”Spridningen av covid-19 ökar lavinartat

tigaste. UMN har två sjukhus. Vi tar emot

det svårt att importera vilket har påverkat priset. Tusentals

covid-19 inte stannar upp och vi inte får in tillräckligt

i Nepal efter det stora utbrottet i Indien.

desperata meddelanden från vänner

människor har förlorat sina arbeten. Många vill inte tro att

med vaccin. Vi har bara fått in ett litet antal doser

Viruset påverkar också bergsområdena

vars familjemedlemmar är allvarligt sjuka

sjukdomen är verklig. De menar att det är ett påhitt av ”vita

som getts till läkare och undersköterskor. Jag vill se

då migrerande arbetare återvänder från

och letar efter sjukhussängar, syre och

människor”. De tror att vaccinet är ett sätt att eliminera gamla

mitt land få samma möjligheter som andra länder. Jag

Indien utan test eller säkra karantänal-

plasmatransfusioner. Det finns väldigt

människor eller sakta ned födelseantalet i Afrika. En del

önskar se att alla länder bryr sig om varandra. Det här

ternativ. Det är en katastrof och vi är

lite vaccin att tillgå. Länder i väst har varit

troende ser vaccinet som odjurets märke. Vi försöker hjälpa

är ett humanitärt ställningstagande och ingen borde

överväldigade av situationen. Vårt land

långsamma att uppfylla sina löften och vi

dem att lämna dessa fördomar genom att öka medvetenhe-

lämnas bakom.”

har ett mycket svagt hälsovårdssystem.

har bara begränsat antal vaccindoser från

ten. Ännu har Burkina Faso inte mottagit något vaccin.”



Migrantarbetarnas förlorade inkomst

Indien och Kina.”

har också slagit hårt mot de allra fat-



AMI, del evangeliska kyrkan EEADBF, maj 2021.

United Mission of Nepal, 5 maj 2021.

SYDSUDAN:

I Burkina Faso är det många som inte
kan läsa eller skriva. Därför är det
viktigt att använda radio, tv, sketcher
och andra sätt för att nå ut med korrekt
information om covid-19 och vaccinet,
menar PMU:s samarbetspartner.

NEPAL

EGYPTEN

MALI:

”Det är framförallt de som reser som

Sydsudan. Samtidigt ser vi att få personer

testas för covid-19. Ett stort antal av dem

väljer att vaccinera sig. Vi pratar positivt

testas positiva för sjukdomen, vilket visar

om vaccination och försöker sätta

att många i samhället är sjuka utan diag-

exempel genom att själva vaccinera oss.

nos. Det förvärras av stigmatiseringen

Som en av de stabilaste institutionerna

av dem som är sjuka. Ekonomin drabbas

i regionen har kyrkor hjälpt att sprida

också. De flesta varor, även basvaror,

bra information om covid-19 och skulle

importeras från andra länder. Det är svårt

också kunna hjälpa till med vaccination.

för regeringen att kontrollera gränserna

Organisationen Across har redan flera

och flygplatserna. Världen blir inte av

vaccinationsprogram i rurala områden

med covid-19 om det inte finns en jämlik

och skulle kunna lägga till covid-vaccine-

distribuering av vaccin. Utvecklingslän-

ring. Kyrkolokaler kan också användas

der kan bli inkubationsplatser för nya

som distributionscenter eftersom det är

varianter av covid-19 och fortsätta att

brist på vårdinrättningar i flera regioner

’förse världen’ med sjukdomen.

i landet.”

Få vaccindoser har hittills kommit in i



Across, maj 2021.

DR KONGO:

EGYPTEN:
MALI

SYD
SUDAN

tillräckligt mycket vaccin för att kunna vaccinera

”I samhället råder oro över effekten av

kommer bidra genom våra vårdinrätt-

vaccinet som ges till afrikanska länder på

ningar och sjukhus som har kapacitet att

grund av dess kvalitet. Den officiella sta-

administrera vaccinet. Och som ett organ

tistiken för pandemin i landet motsvarar

inom kyrkan kan vi sprida kunskap och

inte verkligheten. Testningen som görs

göra människor mer medvetna om vikten

är inte proportionell mot befolkningens

av vaccinet och dess verkan.”

hela befolkningen. Vår organisation skulle

”Vi har väldigt begränsad sjukvård och

kunna ha en dynamisk roll i vaccinationsdist-

sjukhusen är dåligt utrustade. På grund av

ributionen genom våra nätverk och relationer

att osäkerhet och konflikter i landet rör sig

om regeringen tillät det. Vi skulle också kunna

människor i landet. Det ökar svårigheten att

hjälpa till att nå de mest behövande grupperna

förse människor med sjukvård och minska risken

och registrera dem för att motta vaccination,

för spridning av covid-19. När landets gränser

medvetandegöra och sprida kunskap för att

stängde påverkades handeln och den lokala

bemöta rykten och stereotypa bilder”.

ekonomin hårt. Priserna steg. I landets skolor

”Vaccineringen I Zimbabwe började i

och livskvalitet. Kyrkorna har blivit hårt

är det mellan 50-100 barn i varje klassrum.

februari 2021 efter donationer från Kina.

drabbade av nedstängningarna då de

Det skulle kunna göra att viruset sprider sig.

Regeringen väntar också mer donationer

inte ansetts nödvändiga. Men sanningen

Konspirationsteorierna kring vaccinationerna

från Kina, Indien och Ryssland. Covid-19

är motsatt – kyrkan skulle kunna ses

situationen har visat på sårbarheten

som en social partner till regeringen och

i en ekonomi som redan kämpade.

ge stöd och råd och hjälpa till att sprida

Restriktioner och ’lockdown’ har haft

information och vaccin till allmänheten”

stor påverkan på människors försörjning

 Assemblies of God Zimbabwe, mars 2021

Ibrahimia Media Center, mars 2021
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storlek. En fattig befolkning har

BURKINA
FASO

blivit ännu mer fattig. Vår organisation

ZIMBABWE

Evangeliska kyrkan EEADM, maj 2021

ILLUSTRATION:
MACIEJ326/PIXABAY

Hälsodep. på pingstsamfundet
CEPAC, april 2021.

ZIMBABWE:

DR KONGO

komplicerar kampen.”

16

UMN driver två
sjukhus i Nepal.

Betlehem Bible college, mars 2021

PALESTINA

“Fram till idag har Egypten inte fått löfte om

FOTO: UMN

”Vårt land har ingen kust. Blockerade landgränser har gjort

FOTO: BENGT JÄGERSKOG

RÖSTER I
CORONAPANDEMIN

BURKINA FASO:
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SECONDHAND BLIR KNYTPUNKT FÖR NYA MÖTEN I VÄSTERÅS
Två volontärer, PMU
Second Hand Västerås

FOTO: MAX ROGBERG

PMU Second Hand Västerås står nu redo att
ta emot kunder. Butiken öppnade den 5 juni
och drivs tillsammans med Västerås Pingst.
Med en totalyta på 4 400 kvm är PMU Second Hand Västerås inte bara är tänkt att vara
en butik utan också en samlingspunkt för
människor - en kyrka mitt i handelsområdet.

Solveige Forsberg,
46, förskollärare:

MINNIE OCH HILMA är aktiva

i Korskyrkan Aneby respektive
Pingstkyrkan i Bankeryd. Konserten som från början var tänkt
att spelas upp live blev istället helt
digital till följd av pandemins restriktioner. Men det var inte bara
helt negativt menar de.
– Det roliga med att konserten
18
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Smaken är som baken. Något som utmärker sig i
butiken är den stora klädavdelningen. Här kan alla
kunder hitta något de gillar. Sorterad i färger finnes
mer exklusiva märkeskläder men också fina billigare
varianter. Med en extra stor damklädesavdelning tros
många secondhand-fantaster hitta fynd.

Provrum
BARN

LEK

HERR
Provrum

TEXTIL
DAM

MATTOR
HUSGERÅD

Pergola

LAMPOR

Rum mitt i rummet. Den generösa butiksytan ger
möjlighet att sälja stora möbler och skapa föränderliga
bås med möbelutställningar. Här blir du inspirerade att
inreda vardagsrum, matrum eller kanske ett kök – helt
med hjälp av secondhand som passar både smaken och
plånboken.

BOK/MEDIA

Johannes Waern,
24, nyexaminerad kommersiell pilot:

Café
Kök

FOTO: ESTHER COLLÉN

SOM EN LJUDBILD i bakgrun-

den spelas röster av olika kvinnor
och barn som reflekterar ”tänk
om jag inte hade rösträtt”, ”tänk
om jag aldrig hade fått spela fotboll”, ”Tänk om jag inte fått gå i
skolan”.
– Det är kul att unga människor blir engagerade. Det är ett
bra sätt att samla in pengar men
också att lyfta angelägna frågor
om oss själva, våra gränser och
tacksamhet. För tänk om jag hade
varit född i DR Kongo, säger Eva
Axell Hillerström, butikschef på
PMU Second Hand Jönköping
som stöttat upp gymnasieleverna.

Erikslund. Mitt i ett av Sveriges största handelsområden ligger nu också Sveriges största secondhandbutik. På
nedervåningen finns en generös tilltagen foajé där även gåvogivare kan lämna sina gåvor. Resten av butiken, med
varuhuskänsla, ligger en trappa upp.

FRITID

FOTO: ESTHER COLLÉN

Konserten gjordes i samarbete
med PMU Second Hand i Jönköping och uppskattades av många.
– Vi hade en insamling till Panzisjukhuset i Kongo som är ett ändamål vi brinner för. När vi ändå
hade chansen ville vi göra fler
människor medvetna om situationen i Kongo och få fler att förstå allvaret. Många i vår ålder har
sagt att det var ett fint budskap
och ett fantastiskt ändamål där
de varit med och bidragit, säger
Hannah Edström som är medlem
i Jönköping Pingst.

ligger uppe på Youtube är att den
ligger kvar, så man kan se den så
många gånger man vill.
Efter tre veckor hade konserten redan 850 visningar. Musik
och sång i genrer som jazz, pop
och poprock varvas med budskap
kopplat till ensamhet, om att säga
ifrån och att sätta gränser. Det
spelas även upp en video från
Panzisjukhuset.
– Vi försökte välja låtar som
reflekterar tyngre känslor men
också hopp och styrka i gemenskap. Vi valde olika genrer för att
konserten skulle passa så många
som möjligt i smaken, berättar
Hannah.

FOTO: SOLVEIGE FORSBERG

Som en del av deras gymnasiearbete skapade Hannah
Edström, Minnie Ekberg och
Hilma Svernedahl, från musiklinjen på Per-Brahe-gymnasiet
i Jönköping, välgörenhetskonserten ”Tänk om”. Nästan
9 000 kronor samlades in till
PMU:s arbete för utsatta kvinnor och barn.

FOTO: ESTHER COLLÉN

GYMNASIEELEVER VILL
FÅ FLER ATT TÄNKA OM

FOTO: ESTHER COLLÉN

Hanna, Hilma och Minne använder musik för att engagera.

MÖBLER

TAVLOR

Kassa

Skissen är inte skalenlig.
Utöver berednings- och personalutrymmen har butiken en försäljningsyta på
3 000 kvm.

– Jag är
med i
Pingst Västerås och
älskar secondhand överlag.
Det är roligt med gamla saker.
Jag har haft uppehåll i mitt
jobb och kunde då arbeta nästan heltid några månader med
butiken. Jag drivs också av att
få hänga med folket. Det kommer mycket olika människor
hit som jag annars inte skulle
träffa. Plötsligt pratar man med
någon ny. Det är väldigt roligt.
Variationen i arbetet är också
kul – jag har både prissatt, sorterat och städat. Jag är uppvuxen i en liten församling. Gjorde
man inget så hände inget. Man
behöver hjälpa till men får också mycket ut av det själv – det
ger mycket glädje.

Lek
WC

Ingång

Metervis med konst.
En imponerande tavelvägg om cirka 15 meter
lång visar upp konst
av alla dess sorter till
försäljning. Ärvda,
givna eller bortglömda
tavlor får nytt liv i PMU
Second Hands nya
konstgalleri.

Torget mitt i byn. En uppbyggd pergola mitt på affärstorget kommer att förändras efter säsong och inspirera
till köp kopplat till specifika årstider eller högtider.

Café och häng. Det första som besökare möter när de
kommer in i butiken är det generösa tilltagna caféet.
På grund av coronapandemin avvaktar butiken med
att öppna upp cafédelen till fullo, men visionen är att
caféet ska bli en naturlig mötesplats för västeråsborna.
Där ska finnas utrymme för möte, samtal och reflektion
– en plats där församling och samhälle kan mötas. Och
för de små med spring i benen finns ett roligt lekrum
precis intill caféet.

– I dessa
tider är det
svårt att få
jobb. Jag arbetar lite extra men
har ett flexibelt schema. Därför
passar det bra att vara volontär.
Jag är med i Västerås Pingst så
att arbeta ideellt inom kyrkan
är naturligt för mig. Det är väldigt roligt och det blir en härlig
gemenskap. Blandningen av
olika folk är härlig, vi slår ihop
våra kloka huvuden och delar
idéer och tankar. Jag har hjälpt
till mycket med byggnation och
snickrat ihop provrummen.
Tanken är att både jag och min
fru ska fortsätta vara volontärer
även efter sommaren.
PMU 2 / 2021
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”VÄRLDENS
LÄNDER ÄR
TRÅDAR
I SAMMA VÄV”

PER OLSSON
FRIDH
Titel: Minister för
internationellt
utvecklingssamarbete, biståndsminister,
sedan februari 2021.
Personligt: Född 1981
i Flädie och är bosatt i
Hägersten i Stockholms
kommun. Per är gift och
har två barn.
Utbildning: Fil. kand i
sociologi och i mänskliga rättigheter.
Tidigare uppdrag:
2019-2021 var han
statssekreterare för
biståndsminister Peter
Eriksson. Han har också
varit riksdagsledamot
och statssekreterare på
kulturdepartementet.

FOTO: PRESSFOTO, PER OLSSON FRIDH

I februari 2021 tillsatte statsminister Stefan Löfven en ny
biståndsminister, Per Olsson Fridh från miljöpartiet, efter
föregångaren Peter Eriksson. I en intervju med PMU berättar Per Olsson Fridh om utmaningar för internationellt
bistånd, vilka prioriteringar han gärna ser framöver samt
sin relation till trosbaserade biståndsaktörer.
Per Olsson Fridh, du är ny på jobbet, hur känns det hittills?

– Jag känner mig hedrad över att ha fått förtroendet att
företräda Sverige i dessa viktiga frågor. Jag har ju mycket erfarenhet av frågorna från min tidigare roll som statssekreterare
till Peter Eriksson, men det känns spännande att nu få fortsätta det arbetet i den här nya rollen.

Vad upplever du är de största utmaningarna för svenskt
bistånd?

– Det är en svår tid för utvecklingsarbetet i världen. Sedan
flera år nu har demokratin gått bakåt på flera håll i världen
och världssamfundets ekonomiska behov har redan innan
pandemin ökat kraftigt samtidigt som att pengarna som betalas in av världens rika länder minskar. Biståndsgapet blir därför bara större. Vi ligger heller inte tillräckligt långt fram i den
gröna klimatomställningen och de fattiga länderna riskerar att
hamna efter i denna omställning på grund av coronapandemins ekonomiska konsekvenser.
– Alla dessa utmaningar finns kvar och har därtill förvärrats under coronapandemin. Fattigdomen ökar, hungern ökar,
demokratiska principer kringskärs och tillgången till vård
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försämras. För att vi ska kunna lösa några av de problem som
fanns innan pandemin måste vi få stopp på smittspridningen
globalt.
– Sveriges inriktning för biståndet står i stort fast men vi
måste navigera i en mycket mer utmanande kontext.
Vilka konsekvenser av coronapandemin bekymrar du dig
för allra mest?

– Pandemin har som sagt påverkat världens fattiga på flera
sätt. Och oftast är det inte främst hälsokrisen som drabbat utvecklingsländerna värst, utan de indirekta effekterna. När ekonomierna stannar av, skolorna stänger och sjukhusen ställer
om sina verksamheter har det förödande effekter på människors liv och framtidsutsikter. Och värst drabbas barnen som
tas ur skolorna, inte får sina vaccinationer, tvingas till barnarbete eller gifts bort.

Vad tänker du är viktigt att Sverige bör prioriterera eller
satsa på i biståndsfrågan?

– Klimatomställningen och degraderingen av ekosystem
är det största hotet mot mänskligt liv och säkerhet. Det måste
vara en stark prioritering. De humanitära behoven i världen
ökar och är därför också självklara prioriteringar för Sverige.
Men vi särskiljer oss också genom vårt demokratibistånd och
vår feministiska utrikespolitik. Det arbetet får inte tappa fart.
Tvärtom!

Du har tidigare sagt att du vill att Sverige bibehåller ett
högt internationellt bistånd. Varför är det viktigt och vilken
nivå biståndet tycker du är bra?

NEPALPROJEKT
SKA HJÄLPA BYBOR
I KATASTROFER

– I Sverige har vi ett enprocentsmål. Det är vi ganska ensamma om i världen. Jag tycker det är en bra nivå och att fler
länder bör höja sina ambitioner. I slutändan är världens länder alla trådar i samma väv och helt beroende av varandra.
Det har inte minst pandemin visat oss. En fredligare värld,
med mer jämlikhet, frihet och demokrati kommer gynna även
oss. Det är så solidaritet funkar – den stärker både den som tar
emot stöd och den som ger stöd.

Fem byar i Mugudistriktet
i Nepal har identifierats
som extra utsatta för olika
typer av katastrofer. Från
och med mars 2021 stödjer PMU ett nytt projekt
där samarbetspartnern
UMN (United Mission to
Nepal) ska stärka dessa
samhällen i att hantera
och förebygga katastrofer. Projektet är en del av
PMU:s arbete för ökad så
kallad resiliens (se faktaruta sid 10) Bergsområdet Mugu i Nepal drabbas
regelbundet och allt oftare
av översvämningar, torka,
kraftiga snöfall, bränder
och jordskred.
KATASTROFERNA har
förvärrats av mänsklig påverkan såsom avskogning,
odling på känslig mark
och dåliga vägbyggen.
När en katastrof inträffar,
exempelvis ett jordskred,

är det i dessa byar vanligt
att skylla på förbannelser
istället för problem med
ökad avskogning. Projektet kommer därför arbeta
med att höja kunskap och
förändra attityder men
även med socio-kulturella
problem kopplat till katastrofer.
LOKALA GRUPPER på
gräsrotsnivå kommer att
organiseras för att själva
hitta problem och lösningar på sin situation.
En del åtgärder kommer
grupperna att kunna genomföra lokalt. Andra
åtgärder kräver att myndigheterna agerar och därför kommer grupperna
bedriva påverkansarbete.
Projektet engagerar även
andra organisationer,
skolklubbar för barn, ungdomsklubbar och religiösa
ledare.

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med trosbaserade
aktörer och hur ser du på deras roll i internationellt bistånd?

– Jag har varit projektledare för Studieförbundet Bilda i
Malmö i ett arbete med att engagera unga i valet till Europaparlamentet 2004. Jag har också varit fredsstipendiat för Bilda
i Jerusalem.
– Trosbaserade aktörer har en lång tradition av att arbeta i
solidaritet med världens fattiga och utsatta. Det finns en otrolig rikedom av kunskap och erfarenhet där som räddar liv och
mildrar lidande varje dag. I många sammanhang på jorden
har människor också större förtroende för religiösa aktörer än
de har för andra institutioner. Trosbaserade aktörer är också
väldigt bra på att, bortom verksamheten på plats, brygga det
kunskapsmässiga och emotionella avståndet mellan oss och
människor på andra sidan jorden. Ni skapar och stärker människors insikter om hur vi alla hör samman. Att vi alla är just
trådar i samma väv.
LINNÉA JIMENEZ

Under våren 2021 har Nepal kämpat mot de värsta skogsbränderna
på flera år. Andra gånger är det översvämningar som skapar
problem. Bilden är tagen från UMN:s hjälpinsats vid översvämning i
FOTO: UMN
augusti 2017.
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KONFERENS OM SEXUELLA RÄTTIGHETER
Den 10-11 maj tog PMU
plats på nationell arena för
att prata om sexuella och
reproduktiva rättigheter
kopplade till sociala och
religiösa normer.

utgångspunkt för att prata
om jämställdhet och SRHR.
Då Bibeln är en auktoritet
för kristna landar kunskapen
djupare.
– Mänskliga rättigheter är
inte alltid ett koncept som alla
Den digitala natiokan relatera till. Det kan
nella konferensen
avfärdas som något
med temat sexu”västerländskt”. Men
ell och reprodukom vi istället möter
tiv hälsa och rätmänniskor där de betigheter (SRHR)
finner sig och pratar
samlade en bredd
om sexuell och reproav svenska aktörer.
duktiv hälsa utifrån värAlltifrån forskare, Kristin Elmquist. den som de redan känner
myndigheter och ett
sig sammankopplade med
stort antal civilsamhällsorså har vi en annan möjlighet
ganisationer deltog i konfeatt mötas och lära oss av varrensen.
andra, säger Kristin Elmquist.
– Det var fantastiskt att se
PÅ KONFERENSEN fick
denna blandning av aktörer.
även PMU:s samarbetspartPMU:s bidrag i ett seminariner i Uganda dela sina tankar
um var att fördjupa förståelkring arbete med SRHR. Jane
sen av religiösa aktörers roll i
Angom är projektledare inom
SRHR. Många tenderar att ha
pingströrelsen i Uganda.
en snäv bild av religiösa ak– Vi försöker främja fatörer och ser inte den globala
miljeplanering i praktiken.
variation av röster som finns
inom och mellan samfund,
säger Kristin Elmquist, poli”PMU:s bidrag i
cyrådgivare på PMU som tillett seminarium
sammans med representanter
var att fördjupa
från Karolinska Institutet och
Sida arrangerade seminariet.
förståelsen av reI seminariet lyftes det
ligiösa aktörers
faktum att religiösa aktörer kan använda Bibeln som
roll i SRHR.”

Tidningen PMU ges ut av
Pingstmissionens
utvecklingssamarbete
Ansvarig utgivare:
Daniel Alm.
Redaktör: Linnéa
Birger Thureson.
Jimenez.
Redaktion: Linnéa
Niclas
Lindgren,Johanna
Jimenez,
JohannaLitsgård
Litsgård
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PMU finansieras med

Jane Angom (till höger) arbetar inom pingströrelsen i Uganda för att på olika
FOTO: ANDREAS ALEXANDERSSON
sätt stärka kvinnors rättigheter i landet. 

Sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter är viktiga för att
människor ska få ett bra liv,
förbättrad levnadsstandard
och för minskad fattigdom,
säger Jane Angom.
Lisa Mossberg, samordnare på Sida, pratade om
Sidas arbete med jämställdhet och den globala strategin
för jämställdhet där ett av
målen är att verka mot diskriminerande och könsstereotypa normer och attityder.
I dag arbetar Sida med både
Svenska kyrkan ACT och den
muslimska organisationen
Musawah.
Hur tänker ni kring religiösa aktörers påverkan på
sociala normer för jämställdhet?

liga rättigheter är viktigt. Men
för den enskilda kvinnan eller
tjejen är det inte främst lagstiftningen som är avgörande.
Det som påverkar hennes liv
är vad den lokala prästen eller
imamen, föräldrarna, läraren
eller andra ledare i samhället säger. Därför är religiösa
aktörer viktiga partners. De
når människor på ett effektivt
sätt, säger Lisa Mossberg till
PMU och menar att ett sådant
samarbete kan skapa förändring inifrån.
– De flesta människor i
världen har någon religiös tro.
För att komma framåt i frågan
om jämställdhet är det nödvändigt att positionerna stegvis kan flyttas framåt inom de
religiösa rörelserna.

– Lagstiftning för mänsk-

PMU
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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)

LINNÉA JIMENEZ

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

INGEN ÄR SÄKER FÖRRÄN ALLA ÄR SÄKRA

J

ag har vid ett flertal tillfällen den senaste tiden
stött på ett uttryck som stannat hos mig. Ingen är
säker förrän alla är säkra. Coronapandemin har
på ett mycket tydligt sätt både visat och förstärkt
världens orättvisor, och samtidigt tydliggjort hur
intimt vi hänger samman. I Sverige pågår kampen för att hejda virusets framfart och lindra
dess effekter genom informationskampanjer, vaccinering,
massiva ekonomiska stödpaket och ett av världens bästa
sjukvårdssystem. Men i stora delar av världen går det alldeles för
”Många av
långsamt att få tillgång till vaccin
våra samaroch sjukvården har inte de resurser som krävs för att hantera de
betspartner
sjuka. Det saknas också utrymme
lyfter behoför ekonomiska stödpaket i hårt
vet av att vi
ansträngda statsbudgetar, och
sociala trygghetssystemen lyser
från svensk
med sin frånvaro. Människor
sida höjer vår
kastas snabbt in i fattigdom.
TYVÄRR ÄR DET INTE bara till-

röst när det
gäller global
vaccinrättvisa.”

gången till vaccin och resurser för
att hantera krisen som är ojämlikt fördelat i världen. Detsamma
gäller information, inte minst i
områden där få människor kan
läsa och skriva. När vi för samtal med våra samarbetspartner vittnar många om misstron och rädslan som omger
vaccinationsprogrammen, med spridda konspirationsteorier om att vaccinet är till för att sprida sjukdomar i Afrika
för att begränsa befolkningsökningen, eller att vaccinet
skulle innehålla ett microchip som ska kontrollera människors rörelsefrihet. I flera länder vittnar man om mycket stor
skepsis från befolkningen när det gäller att vaccinera sig.
Vi utmanas nu av våra samarbetspartner att tillsammans
med dem investera i framtiden, där vi på innovativa sätt
kan nå också dem som inte kan läsa. När pandemin bröt

ut våren 2020 gjorde vi inom den globala pingströrelsen
en storsatsning i form av material och webinarier, för att
stimulera våra samarbetskyrkor att sprida information om
viruset och ge konkreta tips på hur man kan engagera sig
som lokal kyrka. I dag är behoven fortsatt stora av denna
typ av stöd. För att komma ur krisen behövs det insatser på
olika nivåer och på många olika sätt.
VI BEHÖVER HINDRA smittspridning, sprida korrekt information, lindra pandemins effekter och påverka makthavare att fatta kloka beslut. Kyrkan och dess ledare är här en
maktfaktor som väldigt många lyssnar på och som behöver
kommunicera genomtänkta budskap. Många av våra samarbetspartner lyfter behovet av att vi från svensk sida höjer
vår röst när det gäller global vaccinrättvisa. I slutet av april
hade till exempel 18 miljoner doser distribuerats till 41 länder i Afrika, en kontinent med över 1,3 miljarder invånare.
Endast en procent av alla vaccindoser i världen hade i maj
nått Afrika. Den 6 maj gick WHO ut med en varning om
att en ny smittvåg av covid-19 riskerar drabba Afrika mycket hårt. Detta till följd av försenade vaccinleveranser och
framväxt av nya virusvarianter. Mot denna bakgrund är
det glädjande att Sverige tar så stort ansvar, genom att vara
en av världens största* givare till vaccinsamarbetet Covax.
Men vi behöver fortsätta vaka över att politiker i världen
fattar rättvisa beslut i vaccinfrågan. För ingen är säker förrän vi alla är säkra.


*Statistik från april 2021

Niclas Lindgren
Direktor, PMU
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Du behövs mer än någonsin.
Innan pandemin levde 1 av 6 barn under fattigdomsgränsen. Nu förväntas ytterligare 150 miljoner barn att hamna i extrem fattigdom till följd av covid-19.
Barnen är de som drabbas värst. När du agerar genom att bli månadsgivare kan
vi tillsammans rädda liv månad efter månad. Du gör det möjligt.
Bli månadsgivare direkt på PMU.SE/MANADSGIVARE med bank-id
eller fyll i talongen och skicka in till oss. Tack för ditt engagemang!
Klipp av och skicka in - portot är betalt!
Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

JA, JAG VILL BLI MÅNADSGIVARE
OCH TILLSAMMANS MED PMU GÖRA SKILLNAD FÖR
MÄNNISKOR I FATTIGDOM OCH UTSATTHET VARJE MÅNAD.
SKICKA EN AUTOGIROBLANKETT HEM TILL MIG.
Namn

c/o Pingst - fria församlingar

Adress
Postnr

Postadress

E-postadress
Telefon
Genom att fylla i den här talongen godkänner du att dina uppgifter registreras i enlighet med
GDPR. Läs mer på pmu.se.
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