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Dramatisk
Nepalresa
Elina och Elicia åkte till Himalaya för att med egna
ögon se resultatet av insamlade Världens Barn-pengar
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De lever
med kriget
i vardagen
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4	I fem år har inbördeskriget

plågat Jemen. Läs om hur allt
började och hur PMU bistår
befolkningen i de mest utsatta
områdena idag.

13	På Pingsts årliga konferenser

Nyhem och Lapplandsveckan
samlades många i PMU:s
monter för att bära vatten och
testa VR-glasögon.

14 	Som utsänd av PMU till DR

Kongo fick Johanna Bergsten
uppleva på nära håll vad det
innebär att leva i en konflikt.
Idag är hon PMU:s regionledare för Västafrika och lever
ett betydligt lugnare liv.
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16 	Nu går vi in i den mest inten-

siva perioden för Världens
Barn-insamlingen. Elina och
Elicia har genom åren samlat
in 100 000 kronor till kampanjen och i våras fick de följa
med PMU på en strapatsrik
resa till Nepal.

är jag kom tillbaka från
semestern i augusti möttes
jag av kollegornas berät
telser om ledigheten under
sommaren. De flesta hade
stannat i Sverige, besökt
skärgården, badat i havet, trängt in sig i
sommarstugan, plockat bär och rent av nju
tit av lugnet och den svenska naturen. Jag
har många gånger funderat över hur lyckligt
lottade vi är i Sverige. Vi kan gå ut i skogen
utan att oroa oss, låta barnen gå till lekplat
sen utan bevakning och några höga murar
runt husen för att skydda mot inbrott behövs
inte. Det är svårt att ta in den verklighet
som många lever under idag i länder som
till exempel Jemen. Speciellt när man precis
avnjutit lugnet på den svenska landsbygden.
Men det är viktigt att försöka. Vi har tilläg
nat åtta sidor av detta nummer åt Jemen.
Ett land där skottlossningar, bomber och
granater blivit en vardag för många. Var 99:e
minut sker ett flyganfall. Någons barn mister
livet eller skadas. Kvinnor förlorar sina män
och enda försörjare. Men tusentals nås idag
av vårt stöd genom lokala partners.
Utan församlingarna kan PMU inte bedri
va projekt, vi hör ihop. Ni får möta Dick och
Leonora från Botkyrka pingst som brinner
för det internationella arbetet. Läs om hur
de ser på samarbetet med PMU. Ni får också
möta Johanna Bergsten som jobbar för PMU
och läsa om vad hon ser för fördelar med att
jobba för en organisation som är en del av en
folk- och kyrkorörelse.
Missa inte vår resa till Nepal med Världens
Barn! Läs om det på sidan 16–17, och se repor
taget som kommer att visas i SVT i oktober.
Läs och bli berörd.

20 	I Botkyrka Pingst lever och

andas man engagemang för
sin omvärld. Möt Dick och
Leonora från Missionsrådet
och läs om hur församlingen
tillsammans med PMU jobbar
för utsatta i världen.

FOTO: BENGT HÄGGLUND

Med PMU:s hjälp har hungersnöden minskat i Etiopien
Matilda Nyamai, redaktör
redaktion@pmu.se

I år är det 35 år sedan en miljon människor dog i en av de värsta svältkatastroferna i Etiopiens historia. Åtta miljoner männi
skor drabbades av hungersnöd till följd av torka. Idag har Etiopien lyckats minska hungern och trygga matsituationen. PMU
stödjer arbete i byar som tidigare drabbades av torka, men där man lyckats vända trenden genom kunskap och enkla medel.
Bilden är från åren då hungersnöden var som värst.
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Fem år har gått sedan inbördeskriget i Jemen bröt ut och lidandet började på allvar. Var 99 minut sker ett flyganfall. 20 miljoner
jemeniter har inte mat för dagen
och lider av hunger. Landet är ett
av de fattigaste i arabvärlden.

PMU är en av de svenska organisationer som genom lokala partners funnits längst i Jemen. Ett
land som nu genomgår världens
värsta humanitära kris. Vi bidrar
både med akuta insatser och genom att forma framtidens ledare.
TEXT: MATILDA NYAMAI
FOTO: TT, bilderna har inget direkt
samband med PMU:s arbete på plats
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VÄRLDENS
STÖRSTA
HUMANITÄRA
KATASTROF

Vad PMU gör
genom lokala
partners
PMU är en av de svenska
organisationer som funnits längst i Jemen. Idag
stödjer vi tillsammans
med Radiohjälpen, Sida
och andra svenska partners, sju insatser i landet.
Vi stödjer utbildning för
samhällsengagemang
bland unga, utbildningsinsats för att stärka
lärare och förbättra
relationen mellan lärare
och elever. Utbildning för
barn genom alternativa
utbildningscenter samt
humanitära insatser med
utdelning av mat och
förnödenheter.

– Jag jobbade som soldat, men fick ingen lön på flera må
nader. Vi är sju i familjen och försörjer oss på min inkomst.
Jag har försökt ta ströjobb, har lånat pengar av släktingar,
grannar och av affärerna här omkring. Men min skuld är nu
så stor att jag inte kan betala tillbaka. Ingen vill längre låna
ut pengar till mig. Det skapade så mycket konflikt i familjen
att min fru flyttade ut. Kriget gör livet svårt för oss alla och
matpriserna har skjutit i höjden, berättar Naser för PMU:s
lokala partner.
Han bor i en by i Jemen. Precis som miljontals andra je
meniter har han inte råd till mat för dagen.
FÖR INTE ALLTFÖR länge sedan producerade Jemen

mango och kaffe. Landet var känt för sin fina matkultur.
Idag är en enkel portion mat lika dyr som en måltid på en
fin restaurang i Stockholm. På grund av tidigare strider i
hamnstaden Hodeidah, som har en avgörande betydelse
för matleveransen in i landet, har livsmedlen inte nått be
folkningen. 20 miljoner jemeniter beräknas idag lida av
hunger, hälften av dem är drabbade av extrem hungersnöd.
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18 miljoner människor saknar både dricksvatten och sani
tet. 50 000 barn befaras dö innan sin nästa födelsedag – om
inte tillgången till mat förbättras.
– PMU arbetar intensivt för att förse så många som möj
ligt med mat. Genom våra kanaler in i landet når vi de allra
värst drabbade, säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humani
tär koordinator på PMU.
DET ÄR NU FEM ÅR SEDAN inbördeskriget i Jemen bröt
ut efter att landets president avgick i kölvattnet av den så
kallade arabiska våren. Konflikt uppstod om regerings
makten mellan Jemens regering och huthirebellerna. Båda
sidor i konflikten begår idag omfattande brott mot interna
tionell rätt. Andra länders inblandning har lett till att situa
tionen förvärrats. Död och förstörelse sker idag inte längre
på frontlinjen, utan i hemmen, på marknaden, i bilen och på
bussen. Rakt in i människors vardag.
Den humanitära krisen i Jemen beskrivs av FN som den
värsta i världen. Samhällsapparaten har kollapsat, ekono
min har fallerat och skolor och sjukhus bombats sönder.

PMU har funnits på plats i Jemen genom lokala partners
sedan 1960-talet. Våra partners jobbar med akut humani
tärt stöd, men också med långsiktigt utvecklingsarbete.
Genom akuta hjälpinsatser når man ut till byar där männ
iskor har extremt begränsad tillgång till mat. Naser är bara
ett exempel på en man som lever i total desperation. Men
han har haft tur. Sedan PMU:s partner nådde hans by, be
höver han inte längre vädja om lån för att få ihop mat till
familjen.
– Nu får jag en påse med mat och hygienartiklar varje
månad. Det har gjort mig lugn och gett mig hopp inför
framtiden. När jag fick veta att vi skulle få mat ringde jag
min fru och berättade, hon blev så glad att hon bestämde
sig för att flytta hem igen, berättar Naser.
DE HUMANITÄRA INSATSERNA räddar liv. Men det är ge

nom det långsiktiga arbetet som befolkningen rustas inför
framtiden.
De stora förlorarna i kriget är barn och ungdomar, de
tvingas växa upp mitt i striderna och många berövas sin

skolgång och bär på traumatiska upplevelser från kriget.
PMU:s lokala partners är måna om att bygga en framtid
bortom inbördeskriget. De ger därför möjlighet till utbild
ning genom alternativa utbildningscenter i områden där
skolor har bombats sönder.
Genom en PMU-stödd ledarskapsutbildning utrustas
ungdomar till att bli framtidens ledare. Unga som är vil
liga att sätta samhällets bästa framför sitt eget och främja
fredsbyggande för att leda Jemen in i en ljusare framtid.
– Utbildningen gav mig rätt verktyg för att identifiera
vem jag är, vad jag är bra på och vad jag som person kan er
bjuda. Jag har insett hur mycket Jemen behöver oss unga,
mer än någonsin tidigare, i just den situation vi lever i idag,
säger Cala, en av kursdeltagarna.
En av projektledarna berättar om några unga kvinnor som
gått utbildningen och som då förstod hur viktigt det är att
de inte står tysta när de utsätts för orättvisor. Flera kvinnor
hade blivit sexuellt ofredade av en man i deras grannskap.
– De kände att de inte hade någon makt att göra något
åt saken. Men här lärde vi dem att om man tiger när man
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67 650

ser ett problem, så samtycker man. Dagen efter att de hört
detta gick de tillsammans till de lokala myndigheterna i
byn och berättade om mannen. De bad dem att sätta stopp
för hans beteende. Myndigheterna besökte mannens hem
och efter det slutade han.
– Denna händelse fick dem att känna sig stärkta. De är
inte längre rädda för att gå till de lokala myndigheterna för
att adressera problem och vet nu att de inte kommer att
straffas för att de säger ifrån, säger projektledaren.

JEMENITER
HAR DÖDATS
SEDAN 2016

HUR FRAMTIDEN I JEMEN SER UT kan ingen sia om. Men
att utrusta de unga, de som är framtiden, ser PMU som en
viktig strategi för att bidra
till fred i landet.
”Det är de unga
– Det är de unga som
blivit mest påverkade av
som blivit mest
kriget. Arbetslösheten är
påverkade av
skyhög, det finns små möj
kriget.”
ligheter att kunna vidare
utbilda sig, kan man inte
Hanna Toorell
få en anställning har man
svårt att gifta sig. Många
i den unga generationen
har förlorat hoppet för framtiden, säger Hanna Toorell, re
gionledare för Mellanöstern och Nordafrika på PMU. Hon
fortsätter:
– Genom att utrusta unga och bygga deras kapacitet i
ledarskap, deras personliga kompetens, tolerans mot andra
och konfliktlösning, så kan vi vara med och ge hopp till den
yngre generationen. Det är också de unga som måste vara
med och bygga upp landet när det blir fred. Därför behö
ver vi stärka dem att kunna ta det ansvaret när möjligheten
kommer, menar Hanna Toorell.
SVERIGE SOM LAND har varit mycket aktivt i fredsarbetet
i Jemen, både som givare och på den politiska arenan som
medlare i konflikten. PMU är en av de svenska givare som
genom lokala partners funnits längst i landet. Men pengar
och humanitära insatser kommer inte att lösa krisen. Det
diplomatiska arbetet är avgörande.
– Sverige har sedan 2017 ett särskilt sändebud för Je
men-konflikten som understödjer FN:s medlande roll. Som
en neutral aktör med väletablerade relationer till alla parter
i konflikten består Sveriges huvudsakliga roll i att under
lätta det pågående FN-ledda arbetet med att få igång en
fredsprocess i Jemen, säger UD i en kommentar till PMU.
Hur ser möjligheterna ut till fred?
– Utsikterna för fred är i dagsläget svåra att förutsäga. Si
tuationen på marken är fortsatt skör och stridigheter pågår
på många håll i Jemen. Huthiernas trupptillbakadragande
från hamnarna i Hodeidah i mitten av maj utgjorde det för
sta frivilliga tillbakadragandet sedan konfliktens början.
Det markerade också ett första steg vad gäller implemente
ringen av Stockholmsöverenskommelsen. Förhoppningen
är att framstegen i Hodeidah kan bana väg för bredare poli
tiska överläggningar om Jemens framtid.

* De jemenitiska namnen är fingerade.
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Fakta om inbördeskriget
• 67 650 jemeniter
har dödats sedan
januari 2016.
• 20 miljoner lider av
hunger, hälften av
dem är drabbade av
extrem hungersnöd.
• 80 procent av

befolkningen är i
behov av någon
form av humanitärt
stöd.
• 18 miljoner
människor har
brist på tillgång
till rent vatten och

sanitet. Sabotage
av avloppsledningar
förvärrar läget.
• Jemen har en lång
historia av politisk
splittring och
konflikten mellan
huthirebellerna och

landets regering
går tillbaka till år
2004.
• Den arabiska våren
ledde till ett maktskifte i Jemen år
2011, då president
Ali Abdullah Saleh

tvingades bort. Den
tidigare vicepresidenten Abdrabbuh
Mansour Hadi tog
över presidentämbetet.
• År 2014–2015 intog
rebellerna Jemens

huvudstad Sana’a
och tvingade
president Hadi att
gå i landsflykt.
• Sedan år 2015
rasar ett fullskaligt
inbördeskrig i
Jemen.

• Ett avtal om
eldupphör slöts i
Sverige i december
2018, men inte
mycket har förändrats på marken.
KÄLLA: FN, TT, PMU:S
LOKALA PARTNERS

VILL DU STÖDJA
ARBETET I JEMEN?
Swish: 9000506
PG: 900050-6
Märk gåvan ”Jemen”

  P M U N U M M E R 3 2019   9

Tre röster om livet i Jemen

Afina

TA

FA

OMA

R

Afina kom till en av PMU:s
lokala partners för en kurs
i traumabearbetning. Hon
kunde inte prata med
främlingar och vågade inte
komma själv till kursen.
Det visade sig att hennes
bästa vän hade dödats av en
:M
TO
FO
prickskytt vid Afinas sida när
de var ute och gick tillsammans.
Efter fem dagar med traumabearbetning började hon
öppna upp och prata om det som hade hänt.

US

ALLAN STARTADE
SKOLA
I JEMEN

FOTO: PRIVAT
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HID

H

M

AD

Faiza är tiobarnsmor och hen
nes man hade dött redan inn
an kriget bröt ut. När kriget
nådde deras by och strider
bröt ut blev situationen
ohållbar för familjen. Som
om detta inte var nog, så
träffades ett av barnen av
:A
TO
en gevärskula och dog. Två av
FO
barnen fick splitterskador när de
var ute och letade jobb och en av dem förlorade benet.
Faiza kämpade för sina barn, men situationen förvär
rades. Till slut önskade Faiza att de alla bara dog och
slapp lidandet av fattigdom, hunger och av att inte veta
vad som skulle komma härnäst. När en av PMU:s lokala
partners kom till byn och erbjöd mat, kom glädjen till
baka i hemmet.

AYA T

Faiza
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HID
AD

Bilal är en fattig och gammal
man som inte längre kan job
ba. Han har en liten dotter
som lider av en blodsjuk
dom och som är i behov av
regelbundna blodtransfusi
oner. Bilal hade inte mycket
pengar och tvingades välja
:
TO
FO
mellan att ta sin dotter till
sjukhuset, eller köpa mat till sin
familj. När en av PMU:s lokala partners erbjöd honom
ett matpaket, blev han så glad över att han inte längre
behövde välja mellan mat och sjukvård och tog för för
sta gången sin dotter till sjukhuset för behandling.
* Alla namn är fingerade

AY AT

Bilal

M

EFTER NÅGRA ÅR BESTÄMDE man sig för att starta en
skola. Tack vare utbildningsministerns goda inställning
till arbetet, fick man mark. PMU och Sida blev inkopplade
och bygget drogs igång. Man utökade snart projektet och
startade kurser för att utbilda elektriker och verkstadsme
kaniker.
– Att få en plats på skolans kurser var för många som att
ha vunnit högsta vinsten. Skolan hade ett gott rykte och
god kvalitet, säger Ulf.
Genom sina kurser når man idag 10 000 personer. Men
eftersom skolan där kurserna tidigare hölls är skadad på

grund av strider, och behoven större än vad som ryms i lo
kalerna, så möts man idag inte längre i någon specifik bygg
nad. Kurserna har istället förlagts till andra lokaler. Man be
driver medieutbildning och sociala projekt för ungdomar.
– På grund av kriget har man tillfälligt övergett skolom
rådet och fokuserat på den humanitära hjälpen. Man har
använt sig av de kanaler och kontakter man har för att nå
ut i byar med matpaket så att människor överhuvudtaget
ska få en chans att överleva, säger Ulf, som ser med sorg på
det som händer i landet idag.
– Det är fruktansvärt tragiskt att miljoner oskyldiga
människor tvingas vara brickor i ett maktspel där utländ
ska aktörer söker breda ut sig och bli lokala stormakter,
med hjälp av att stödja olika terrororganisationer.
Vad hoppas du på inför framtiden för Jemen?
– Att vi har tålamod att fortsätta med hjälpen även när
krisen lugnat ner sig. Att vi ska kunna komma tillbaka och
arbeta mer systematiskt för att tillsammans med alla andra
goda krafter bygga upp landet igen. Gärna starta upp sko
lan igen, men också bredda engagemanget till fler hjälpbe
hövande grupper, säger Ulf.
TEXT: MATILDA NYAMAI

H

Det hela började när Allan Wedin blev
utbränd. Han var utsänd av Sundsvalls
pingstförsamling till Etiopien, och er
bjöds att åka på en retreat till Jemen
för att vila upp sig. Jemen hade några
år tidigare öppnats upp för omvärlden
efter att den styrande imamen hade stör
tats. När Allan var i Jemen kände han
Allan Wedin
en längtan att flytta dit och starta upp
arbete.
– Fattigdomen var skriande, allting fattades och allt man
gjorde togs emot med tacksamhet. Man behövde hjälp med
det mesta. Allan välkomnades att starta upp verksamhet
i landet, berättar Ulf som är ingift släkt med Allan, som är

avliden sedan en tid tillbaka.. Vi ses på Joe and the Juice på
Sankt Eriksplan i Stockholm en solig eftermiddag. Trots att
Ulf själv bara bott i Jemen i ett år, så har han ett stort enga
gemang för landet.
– Inom loppet av ett halvår var Allan tillbaka i Jemen,
berättar han.
Han hyrde en lokal i en större stad i landet. Snart kunde
man starta kurser i sömnad och språkkurser i engelska.
– Kurserna var så populära. De kunde ha 1 500 personer
i kö, säger Ulf.

A

En utbrändhet och stark längtan att
starta en skola, var det som drev Allan
Wedin att överge livet i Etiopien för att
flytta till Jemen. Idag når det arbete han
startade på 1960-talet, tiotusen människor.
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AKTUELLT / SVERIGE
SYNTS OCH HÖRTS I MEDIA
Debattartikel i OmVärlden

FOTO: MATILDA NYAMAI

Köerna var långa i PMU:s monter för att få testa VR-glasögon som tog en ut i världen
på en virtuell resa.

I maj publicerades en debattartikel i tidning
en OmVärlden som PMU skrev tillsammans
med Act Svenska kyrkan om fredsarbetet i
Etiopien. I artikeln uppmanades civilsamhälle
och kyrka att stödja den positiva utvecklingen
i landet och gemensamt agera för ett fredligt
och demokratiskt Etiopien.

Virtuell Etiopienresa
på Nyhem och Lappis

I PMU:s seminarier under Almedalsveckan diskuterade man fredsarbetet i Etiopien och kvinnors utsatthet i konflikt.

PMU höll seminarier på Almedalsveckan
Nio personer från PMU be
fann sig på politikerveckan
i Almedalen på Gotland
i några dagar i juli för att
nätverka och gå på semina
rier. Trots att det var färre
programpunkter i år, så

var det ett späckat schema.
Politiker, journalister, en
treprenörer, näringslivsre
presentanter och bistånds
organisationer trängdes på
gatorna.
PMU anordnade två se

Så testamenterar du till PMU
Ditt arv kan vara med och
förbättra människors liv
efter din bortgång. PMU
erbjuder möjligheten att
testamentera en gåva så att
vi kan bygga upp framtiden
för nästkommande gene
ration. Johanna Litsgård
Lebourne, kommunika
tions- och insamlingschef
på PMU förklarar mer.
Hur går det till rent
praktiskt?
– Du kan få hjälp att upp
rätta ett testamente av din
bank, av en begravnings
byrå eller av en jurist. Vi re
kommenderar detta för att

du ska känna dig helt trygg
med att ditt testamente blir
korrekt och dina pengar
går dit den bäst behövs. I
testamentet skriver du att
pengarna ska gå till PMU.
Vad kommer pengarna
bidra till?
– Du kan antingen själv
välja ett specifikt ändamål
eller låta gåvan gå dit den
bäst behövs. Då kommer
pengarna till nytta på bästa
sätt just vid den aktuella
tidpunkten. Om du har ett
särskilt land som du vill
stödja så går det också bra.
Allt du skänker gör skillnad.
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minarier på biståndsscenen
Sida i världen, med panel
deltagare som bland annat
kabinettsekreterare Annika
Söder, tidigare Afrikakor
respondent för SVT Johan
Ripås och Emebet Getach

ew, landchef i Etiopien för
Life and Peace. Seminari
erna handlade om kvinnors
utsatthet och aktörskap i
konflikter och civilsamhäl
lets roll i fredsbyggandet i
Etiopien.

Skattereduktion för gåvor återinförs
Nu kan du som ger en re
gelbunden gåva till en ide
ell organisation återigen få
skattereducering på denna
gåva.
Beslutet att återinföra
skattereduktion för gåvor
togs i riksdagen i juni och
den nya lagen gäller sedan
1 juli 2019.
Reglerna för hur det
fungerar är samma som
förra gången. Skatteavdra
get ligger på 25 procent
och gäller endast privat
personer över 18 år.
Enligt Skatteverket mås
te man skänka minst 2000
kronor under ett år och

max 6 000 kronor totalt till
godkända gåvomottagare,
för att godkännas för skat
teavdrag.
– I många av de 141
projekt vi stödjer runt
om i världen krävs en
egeninsats, det vill säga
insamlade medel från
våra månadsgivare och
enskilda gåvor. Därför är
det jättebra att den här nya
lagen nu träder i kraft och
underlättar givandet. Var
enda krona behövs, säger
Johanna Litsgård Lebour
ne, kommunikations- och
insamlingschef på PMU.

De som besökte PMU:s monter
på konferenserna på Nyhem och
Lappis i somras kunde sysselsät
tas med allt från att testa på att
bära 50 kilo vatten, grilla marsh
mallows, till att åka på världens
billigaste resa genom VR-glasö
gon. Man kunde bland annat få
”resa” till Etiopien och genom
VR-glasögonen följa en kvinna
från brunnen samtidigt
som man själv bar
tungt vatten på
axlarna. PMU
ville ge besö
karna en känsla
för vilka förhål
landen de lever
under som bor i
länder med extrem
fattigdom.
– Det var roligt
att se att så många
tog tillfället i akt

att både pröva våra VR-glasögon
och bära vatten. Det blev många
”wow” och ”det känns verkli
gen som att man är på plats”,
vilket var precis det vi önskade.
Ett spännande sätt att visa hur
människor lever och har det på
olika platser i världen men också
hur man kan vara med och göra
skillnad, säger Annelie Edsmyr,
kampanjkoordinator på PMU.
Ville man lära sig mer om
hur PMU arbetar, så er
bjöds tre seminarier.
Två på temat
hur man skapar
en fredskultur
och hur man
jobbar med inte
gration, och ett om
fredspristagaren Denis
Mukweges arbete.
FOTO: PMU

Virtuell resa med VR-glasögon.

Biskop Isaiah Dau besökte Sverige i juni.

Biskopsbesök av Isaiah Dau
I juni besökte biskop Isaiah Dau Sverige. Han
är samfundsledare för Sudan Pentecostal
Church i Sydsudan, men också känd för att
vara en av dem som sitter med vid bordet vid
landets fredsförhandlingar. Nyhetsbyrån TT
och tidningen Dagen intervjuade Isaiah Dau
när han besökte Stockholm.

Dag Bohlin i intervju om ebolan
I juli intervjuades Dag Bohlin av Sveriges Ra
dio Ekot, Dagen och flera andra tidningar om
Ebola-utbrottet i DR Kongo. Han berättade att
Panzisjukhuset inte drabbats av något utbrott
än, men att man nu förbereder sig för att han
tera ett utbrott ifall det kommer. Just nu job
bar sjukhuset med att förebygga spridning och
informera befolkningen.

FÖRETAG MED SOCIALT ANSVAR

Tillsammans skapar vi en bättre värld!
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MIN VARDAG / JOHANNA BERGSTEN

”Det var krig på min gata”
Johanna Bergsten har genomlevt strider och skottlossning på nära håll i DR Kongo. Hon har bott under enkla
förhållanden hos familjer i byar ute på landsbygden i
Tanzania. Det var också där som hon blev en aktiv kyrkobesökare för första gången. Men hennes engagemang för
sina medmänniskor föddes redan i barndomshemmet.
– Det var krig på min gata i en hel dag.
En söndag morgon klockan fem anföll
armén min grannes hus. Jag hade so
vit dåligt den natten och vaknade av
maskingevär. Min första tanke var att
de rånar grannen, men maskingevär
brukar ju inte användas vid rån, så då
tänkte jag att det måste vara gerillan.
Det visade sig dock att det var armén
och striderna varade hela dagen. Ett
grannhus var helt förstört och flera be
kanta hade fått granatsplitter i palm
träden eller i taket, berättar Johanna
Bergsten.
När händelsen utspelade sig var
Johanna stationerad som regionkoor
dinator för PMU i Bukavu i DR Kongo.
Ett land som är känt för sina konflikter.
Hon bodde granne med FN-styrkan
Monusco och gatan ansågs säker. Men
i huset bredvid bodde en före detta
rebelledare som hade blivit sparkad
från sitt högt uppsatta jobb som en av
provinsens tjänstemän och en konflikt
hade uppstått.

FOTO: MIKAEL JÄGERSKOG

Kort om Johanna Bergsten
Bor: Arboga
Jobb: PMU:s regionledare för
Västafrika samt projektledare för ett
fredsprojekt i Etiopien.
En vanlig arbetsdag: Planerar och
följer upp projekt tillsammans med
partnerorganisationer, det är en
blandning av strategiskt arbete,
löpande operativt arbete och akuta
saker som händer.
Fritiden: Jag gillar att vara i skogen,

1 4   P M U N U M M E R 3 2019

löpträna, vandra och paddla. Jag är
engagerad i föreningar för folk med
funktionsnedsättning, aktiv i Filadelfiakyrkan i Stockholm och hjälper till
som alpha-gruppledare.
Motto: ”Anpassa er inte efter denna
världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att
ni kan avgöra vad som är Guds vilja:
det som är gott, behagar honom och
är fullkomligt.” Romarbrevet 12:2.

DETTA VAR 2017. Situationen i DR
Kongo var vid den tiden extra osäker
eftersom parlamentsvalet hade skjutits
upp gång på gång. I samråd med PMU
bestämde sig Johanna för att flytta
hem till Sverige, bara ett halvår efter
att hon påbörjat sin tjänst i landet.
– Jag kan verkligen sakna DR Kongo
och alla fantastiska människor jag
träffat. Men det som hände visar hur
speciellt och oförutsägbart landet är,
säger hon.

Jobbet i Kongo blev vägen in på
PMU.
Johanna är idag regionledare för
Västafrika för PMU. Hon leder också
ett fredsprojekt i Etiopien tillsammans
med den etiopiska evangeliska allian
sen, ECFE. Intresset för omvärldsfrå
gor och människors rättigheter föddes
tidigt. Med en kandidat i genusve
tenskap i bakfickan och studier vid
mastersprogrammet för utvecklings
studier, fick Johanna jobb på Sida och
senare en anställning på FUB, en orga
nisation som jobbar för personer med
intellektuell funktionsnedsättning.

”Jag brinner för
rättigheter och
möjligheter för
unga med intellektuell funktionsnedsättning. Det
är få som gör, och
så mycket behöver
göras.”
Johanna Bergsten

– Jag red häst när jag var barn och vi
hade en stor handikappsektion i stal
let. Mitt första lönejobb var att hjälpa
till där. Jag brinner för rättigheter och
möjligheter för unga med intellektuell
funktionsnedsättning. Det är få som

gör, och så mycket behöver göras, sä
ger hon.
Jobbet på FUB förde Johanna till
Tanzania och Rwanda, men det var
långt ifrån första gången hon hade varit
i Afrika. Johanna bodde tidigare i Aru
sha i Tanzania i två år, och när hon var
20 år och gick på Färnebo folkhögskola
reste klassen till Tanzania för att jobba i
byar ute på landsbygden. Där lärde hon
sig också prata flytande swahili.
– Vi var där i tre månader och bodde
hos familjer i byarna, besökte olika
kvinnogrupper och gjorde praktik på
en skola långt ut på landsbygden. Jag
mötte ett samhälle där den kristna tron
var helt normal. I byarna fanns inte
mycket att göra, man följde med till
kyrkan på söndagarna.
JOHANNAS FÖRÄLDRAR är inte kyrk

ligt aktiva, men de har ett stort sam
hällsengagemang och som barn fick
hon se hur de var hängivna i fackför
eningar, brann för miljöfrågor, och var
aktiva i idrottsföreningar. Med en bror
som var elitidrottare gick mycket av
tiden åt till att hjälpa till att organisera
tävlingar.
För Johanna Bergsten är engage
manget för att göra livet bättre för
andra viktigt. På sin fritid är hon själv
aktiv i olika föreningar, men också
alpha-gruppledare i Filadelfiakyrkan
i Stockholm. Att vara medlem i en
pingstkyrka har sina fördelar i jobbet
på PMU.
– Jag hade inte kunnat jobba med
bistånd om det inte var en organisa
tion som PMU som jobbar så nära en
folk- och kyrkorörelse. Att jobba inom
den globala pingströrelsen är givande
och intressant, jag tror att utvecklings
arbetet behöver vara holistiskt för att
vara hållbart, säger Johanna Bergsten.
TEXT: MATILDA NYAMAI
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REPORTAGE / VÄRLDENS BARN

Elina och Elicias
äventyr i Himalaya
FOTO: ANNELIE EDSMYR

Elina och Elicia Samuelsson har
knackat dörr hela vägen till Nepal, i alla fall rent bildligt. Tack
var en ovanligt målmedveten
strategi att få ihop pengar till
Världens Barn, fick tjejerna
möjligheten att tillsammans
med PMU resa till Nepal och se
hur Världens Barn-pengar kommer
väl till nytta i Mugudistriktet i Himalaya.
Elina och Elicia är 13 och 10 år gamla och bor på Öckerö på
Västkusten. När Elina var fem år gammal ville hon börja
samla in pengar till Världens Barn, men hennes föräldrar
tyckte hon vara lite ung och hon fick vänta – i ett år. Nu
några år senare har Elina och hennes syster fått ihop mer
än 100 000 kronor till en brunn, som då var målet.
– Vi har knackat dörr i alla väder. Ibland får man en dörr
i ansiktet men för det mesta är folk snälla, säger Elicia.
Tack vare en enorm målmedvetenhet och att SVT ville
göra reportage om Elina och Elicias resa, åkte hela familjen
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Samuelsson i april med PMU till byn Mangri i
västra delen av Nepal. En resa som tar flera
dagar att göra. Flyg från Sverige till Katman
du, två inrikesflyg, varav ett med ett litet pro
pellerplan som flyger ut i bergskedjan, bil på
snirkliga, smala vägar längs bergskanter och
en dags vandring upp till byn som ligger på
över 2 000 meter.
Elina och Elicia
Samuelsson

– VANDRINGEN VAR DET TUFFASTE, speciellt

med tanke på att jag var magsjuk när vi skulle
gå. Vi stannade i en by efter halva vägen och
bodde där över natten, dagen därpå mådde jag bättre och
kunde bestiga berget, berättar Elina.
Väl på plats fick tjejerna se arbetet PMU bedriver med
hjälp av pengar från Världens Barn i bland annat byn
Mangri.
– Vi fick vara med när det var hälsoundersökning på sko
lan. De kollade syn och hörsel och gav avmaskningsmedel
till de barn som behövde det. Många barn är sjuka i byn och
har inte möjlighet att gå i skolan, säger Elina.
Tjejerna var också med i ett klassrum och fick lära sig
om barnens levnadsförhållanden och möjligheter.

– Vi pratade bland annat om vad vi brukar göra på friti
den och då insåg man hur fattigt och svårt barnen har det
här, säger Elicia.
PMU har arbetat i distriktet i åtta år tillsammans med
Smyrnakyrkan i Göteborg och partnern UMN, United Mis
sion to Nepal.
– Projektet som vi stödjer tillsammans med Radiohjälpen
syftar till att förbättra barns utbildning och hälsa i en av de
fattigaste och mest svårtillgängliga regionerna i Nepal, sä
ger Anna Maria Drew, regionledare för Asien på PMU.
FÖR FAMILJEN SAMUELSSON blev det ett äventyr att resa
till Nepal. Förutom den strapatsrika resan till byn, att bo i
ett hem med gemensamma middagar och fina stjärnklara
nätter på himlen, så blev hela sällskapet strandsatta i Hi
malayabergen vid den så gott som obefintliga flygplatsen
i Mugu när det lilla propellerplanet gick sönder. Elina och
Elicia sammanfattar resan.
– Det var en väldigt spännande och lärorik resa som var
dramatisk in i det sista, vi visste ju inte om vi skulle hinna
med planet hem och även om det var tufft ibland så blev
det ett äventyr vi inte skulle vilja vara utan.
TEXT: JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

Fakta om
projektet

Fakta om
Världens Barn

• Totalt når projektet barn och
lärare i 16 byar.
• Projektet har bidragit till att
förbättra klassrumsmiljön
och utrusta skolorna med
första hjälpen-material. 35
lärare har fått träning om hur
de kan börja använda mer
barnanpassad pedagogik
för att förbättra inlärningen.
Projektet har dessutom
engagerat föräldraföreningar
och lärare i att genomföra
kampanjer för att öka förståelsen för vikten av utbildning
ute i byarna.
• Under det första året fick 322
barn genomgå hälsoundersökningar och lokala
hälsokliniker fick träning i
hur de kan börja arbeta med
skolhälsovård.
• Projektet stöds av Smyrnakyrkan i Göteborg.

• Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och ett samarbete
mellan Sveriges Television,
Sveriges Radio P4 och 14
svenska biståndsorganisationer. Kampanjen pågår hela
året med kulmen i september/oktober.
• Utgångspunkten för Världens
Barn är att alla barn har rätt
till hälsa, skola och trygghet.
Varje år beviljar Radiohjälpen
medel till ett femtiotal projekt
inom Världens Barn, ofta
spridda i över 30 länder. För
att läsa mer om några utvalda
projekt besök https://start.
varldensbarn.se/projekt/.
• Ett inslag om Elina och
Elicias resa kommer att
visas under SVT:s gala för
Världens Barn, 4 oktober,
klockan 20.
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HALLÅ DÄR!
Andreas Svedman, missionsinspiratör inom
Pingst FFS, beskriver den nya
strukturen för
Pingsts internationella arbete.
Hur blir det nya upplägget?
– Idag driver församlingarna
land-AU (arbetsutskott) och regi
onråd utifrån olika länder där man
stödjer projekt. Nu kommer vi istäl
let att dela in världen i sex regioner,
där varje region representeras av en
regionledare. Den personen fung
erar som en resurs för församling
arna. Tillsammans med regionleda
ren kommer det att finnas tematiska
ledare som kan ge kunskap in i alla
regioner.
Vi tror att relationerna med våra
partners i fält är viktiga. Idag förlo
rar vi ibland relationer när en lokal
församling avslutar ett samarbe
te. För att undvika detta kommer
Pingst gå in och vårda relationen
med partnern, tills en ny ordföran
deförsamling gått in och tagit över
ansvaret.
Vad hoppas man uppnå med
det nya upplägget?
– Vi hoppas kunna skapa förut
sättningar för bättre samordning
och att jobba mer strategiskt för att
utöka arbetet ute i världen. Vi hop
pas också att detta ska ge nya part
nerskap och att nya nätverk formas.
Hur påverkar detta församlingarna?
– Det kommer att bidra till ökat
engagemang och samverkan mellan
församlingarnas insatser och rela
tioner med partners.
Vad innebär det rent konkret för
PMU?
– PMU och andra organisationer
inom Pingst kommer att samord
nas mer med pingströrelsen som
helhet på flera plan. Främst rent
informationsmässigt och tydligast i
formandet av strategier för framtida
insatser inom vissa geografiska och
tematiska områden.
TEXT: MATILDA NYAMAI

PMU var inbjudna till en FN-konferens om hur vi bättre kan samordna insatser vid katastrofer.

PMU inbjuden till FN-konferens
i Genéve om katastrofinsatser
När en katastrof inträffar är det de allra
mest utsatta som drabbas värst. PMU:s
humanitära programhandläggare Erik
Svanberg blev i våras inbjuden, tillsam
mans med Svenska Missionsrådet, till
en konferens i Genéve anordnad av
FN. Konferensen handlade om hur man
bättre kan arbeta tillsammans för att
minska riskerna vid katastrofer.
– Vi vet att naturrelaterade fenomen
som jordbävningar, översvämningar
och extrem torka händer. Det viktiga är
hur vi minskar risken för att dessa ska
orsaka katastrofer med stort lidande
som konsekvens. Detta är extra viktigt
ur ett rättviseperspektiv eftersom det
är fattiga och marginaliserade männ
iskor som oftast drabbas hårdast av
katastrofer, säger Erik.
Konferensen samlade stater och

myndigheter, FN-organisationer, civil
samhällesorganisationer och företag.
Med på konferensen var också Suresh
Bhattarai från PMU:s partnerorganisa
tion United Mission to Nepal, UMN.
– UMN har erfarenhet från den förö
dande jordbävningen i Nepal 2015. De
jobbar med långsiktigt arbete i byar för
att motverka rasrisk och jordskred. De
jobbar också för att nå mer svårnådda
delar av landet för att förebygga effek
terna av en jordbävning, säger Erik.
Under den veckolånga konferensen
träffade delegationen andra trosbase
rade organisationer för att tillsammans
lyfta den viktiga roll religiösa aktörer
och lokala kyrkor har i arbetet för att
minska samhällens sårbarhet vid kata
strofer.

Urban Light hjälper
pojkar som fallit
offer för trafficking
Sexhandeln är en av de
största inkomstkällorna i
Thailand. Varje dag säljs
kvinnor, män och barn för
att tillfredsställa turister
och inhemska kunder.
PMU stödjer ett projekt
som drivs av organisatio
nen Urban Light, där man
hjälper pojkar som fallit of
fer för sexhandeln eller som
lever i riskzonen. Pojkarna
får spela fotboll och sam
tidigt gå en workshop om
sexhandel.

– Hela poängen med
detta är att ge dem chans
till lek och en fritid. Man
bygger också upp deras
självkänsla. Helt enkelt ska
pa en betydande vardag för
dem i deras annars utsatta
situation, säger Laila Saleh,
PMU:s regionkoordinator i
Asien.
För att de ska lära känna
myndigheterna och förstå
vilket stöd de kan ge, så
anordnar man fotbollstur
neringar där utsatta pojkar

tävlar mot till exempel poli
ser och olika organisationer.
– Man försöker skapa
sunda och goda relationer
så att de inte ska känna sig
rädda för att rapportera fall
av övergrepp eller sexhan
del, säger Laila Saleh.

5 000 utsatta
har fått hjälp
Urban Light har hittills gett
stöd till 5 000 utsatta pojkar
och män som överlevt
sexhandeln eller som lever i
hemlöshet och fattigdom.

Kvinnokonferens med fokus på
fred, säkerhet och jämställdhet
För en tid sedan hölls Tunis
Gender Forum som är en
av de största jämställdhets
konferenser som FN anord
nar. Magdalene Kelel från
PMU:s globala jämställd
hetsprojekt var en av de
inbjudna. Magdalene är pro
jektledare för PMU:s partner
FPFK:s jämställdhets- och
miljöprojekt i Kenya och är
känd för sitt påverkansar
bete i masajbyar där flickor
utsätts för könsstympning.

Hon
jobbar
dagligen
med att
lyfta jäm
ställd
hetsfrå
gan i sitt
lokalsam Magdalene Kelel
hälle.
Konferensen täckte fyra
teman. Kvinnor, fred och
säkerhet, jämställdhet i lo
kal styrning och innovation

och teknik för att stärka
kvinnor.
Magdalene kände sig in
spirerad av konferensen och
har implementerat flera nya
lärdomar i sitt arbete.
– Jag har fått bättre förstå
else för vikten av att arbeta
med lokalt ledarskap och hur
viktigt det är att nå trosbase
rade och traditionella ledare
för att påverka att kvinnliga
ledare stärks och tilldelas
ledarskapspositioner.

Filmer från fält
Du har väl inte mis
sat att PMU har flera
nya filmer som visar
på vårt spännande
arbete ute i olika län
der? Gå in på www.
pmu.se/film så hittar
du alla våra senaste
filmer.

Mukwege hedersdoktor vid Göteborgs universitet
Denis Mukwege har
utsetts till heders
doktor på Sahlgren
ska akademin vid
Göteborgs universi
tet. Han kommer att
delta vid doktors
promoveringen på
Göteborgs universi Denis Mukwege
tet den 18 oktober, skriver universitetet
i ett pressmeddelande.
Denis Mukwege är PMU:s mångåriga
samarbetspartner och gynekolog och
chef för Panzisjukhuset i DR Kongo.

Han fick Nobels fredspris 2018 för sin
kamp mot sexuellt våld i konflikt. Till
sammans med sina kollegor har Denis
Mukwege under tjugo års tid utvecklat
stor expertis i att behandla kvinnor och
flickor med svåra genitala skador.
Denis Mukwege och Marie Berg, pro
fessor i vårdvetenskap vid Sahlgrenska
akademin och medlem i Smyrnakyrkan
i Göteborg, har gemensamt publicerat
en vetenskaplig dokumentation av en
holistisk och personcentrerad vårdmo
dell för kvinnor som utsatts för sexuellt
våld.

kompis SKOLPAKETET
En tidning från PMU för dig som vill veta mer om världen

kompis
g från

En tidnin

dig
PMU för

som vill

veta mer

en

om värld

Varje år ger PMU ut ett skolpaket med film
och tidning som görs för att öka barns
kunskap och nyfikenhet på sin omvärld.

YANJEN
hemifrån
Flyttade i skolan
för att gå
Mörarp

5 tips
kan
på hur dullnad
göra ski
NTION:

NKONVE

FN:S BAR

Elever i pengar
samlade inflyktingar
a
till syrisk
SKOLAN
T ATT GÅ

N HAR RÄT

ALLA BAR

I

AHMED
FÅR LÄRA SIG
OM FRED
5 tips

på hur du kan
göra skillnad

Pyssla
en fredsduva

FN: BARN HAR RÄTT ATT SÄGA SIN ÅSIKT
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FOTO: URBAN LIGHT

FOTO: UMN

AKTUELLT / VÄRLDEN

Materialet passar till exempel i skolor
och kyrkans barngrupper.
Läs mer och beställ på pmu.se/skolpaket.

FÖRDJUPNING / FÖRSAMLINGSENGAGEMANG

Här är nöden för
omvärlden stor
– Samarbetet med PMU
är så självklart för oss.
Det känns som att PMU är
vår biståndsorganisation,
säger Dick Lindberg. Han
är ansvarig för Botkyrka
Pingsts missionsråd. En
församling som brinner
av engagemang för sina
medmänniskor, både här
hemma och ute i världen.
Utan församlingarna kan
PMU inte bedriva några
projekt.

Fakta
• PMU är de svenska
pingstförsamlingarnas
egen biståndsorganisation.
• PMU bildades 1965
för att möjliggöra
internationella utvecklingsinsatser med stöd
av Sida.
• PMU jobbar utifrån ett
trepartsamarbete. Det
innebär att alla PMU:s
projekt drivs tillsammans med lokal partner
och svensk församling.
• I dagsläget är 18
pingstförsamlingar
med och driver projekt
ute i världen.
• PMU och svenska
pingstförsamlingar
stödjer partners i 141
projekt i 31 länder.
KÄLLA: PMU
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Barn som springer runt i korridoren
och busar, ett tolkbord där man kan få
hörlurar med översättning till engel
ska och arabiska, och människor från
olika nationer som hälsar välkommen
vid dörren. Jag befinner mig i Botkyr
ka Pingst i Tumba. En församling som
lever och andas engagemang för sin
omvärld. Detta engagemang ger sig
uttryck på olika sätt, inte minst genom
missionsrådets arbete.
Jag möter Dick Lindberg och Leo
nora Kastrati. Dick, en man i medelål
dern som bott i Mellanöstern och rest
världen över. Det är han som leder
församlingens missionsråd som består
av 13 medlemmar från olika länder.
Och så Leonora, yngst i gruppen. 20 år
gammal och med ett redan brinnande
engagemang för internationella frågor.
Om en vecka reser de tillsammans till
Egypten för att besöka församlingens
partner Delta Ministries arbete. Utöver
Egypten stödjer de idag i samarbete
med PMU, media- och demokratiut
vecklingsprojekt på Västbanken, ett
fredsprojekt i Pokot och Turkana i Ke
nya och ett arbete där man jobbar med

Dick Lindberg

Leonora Kastrati

att förhindra den djupt ingrodda tradi
tionen av könsstympning. Men försam
lingens internationella engagemang
började redan på 70-talet.
– En av våra dåvarande äldste hade
fått en vision för arbete i arabvärlden
och hade samlat till en arabkonferens.
Vår dåvarande pastor hade också job
bat många år i Mellanöstern, berättar
Dick Lindberg.
– En del av vårt kristna budskap är
att se till så att människor har det bra.
Människan är en helhet, man har ba
sala behov. I en mer komplex tillvaro
har man också behov av rättvisa och
jämställdhet. Det är värden som vi hit
tar i bibeln, menar Dick.

”En del av vårt kristna budskap är att
se till så att männi
skor har det bra.”
Dick Lindberg

– Idag är det många i församlingen
som bott utomlands eller som kommer
från andra länder, de har förståelse
för vad projekten handlar om. Flera av
våra yngre medlemmar har också varit
ute på resor, förklarar han.
En av dem är Leonora. Det var efter
en resa till Egypten för några år sedan
som hon knackade på dörren till mis

sionsrådet och bad om att få vara med.
– I Sverige lever vi i en bubbla, det
går bra för oss, vi har våra problem och
kan ta hand om dem. När jag fick följa
med till Egypten tillsammans med fyra
ungdomar från församlingen för att be
söka Delta Ministries arbete, förändra
des mitt sätt att se på saker. Jag fick upp
ögonen för det vi som församling gör
ute i världen, hur vi hjälper folk på ett
sätt som jag inte visste om. Man har hört
om det i söndagsskolan, men nu fick jag
se det med egna ögon, säger Leonora.
MISSIONSRÅDET SAMLAR visionerna

och väcker idéerna, sedan är det för
samlingens jobb att samla in pengar
till arbetet.
– Vi delar tankar om vad vi vill göra.
Vi håller också kontakten med våra
partners och lägger budget. Det är
mycket administration, förklarar Dick.
– Vi inspirerar också församlingen
till engagemang och givande, tillägger
Leonora.
Båda tycker att det är lätt att få med
sig församlingen i visionen.
– Vi driver vår egen second handbutik sedan 1980-talet, den är väldigt
viktig! Vissa år har det kommit in ko
lossalt mycket pengar och har bidragit
till att vi kunnat göra massa saker. Vi
får också in gåvor genom kollekt och
pengar via Sida, berättar Dick.
Just nu drömmer de om att samla in
medel för att stödja utsatta människor
i Syrien.
– Där är stor nöd och vi känner att vi
gärna vill finnas där. Vår pastor HansErik Bylund reser till Libanon i veckan
för att träffa partners som jobbar i Sy
rien, avslutar Dick Lindberg.
TEXT OCH FOTO:
MATILDA NYAMAI
  P M U N U M M E R 3 2019   21

LEDARKRÖNIKA
FOTO: KERSTIN ÅKERMAN

AKTUELLT / SVERIGE

Vi vill ge barn en chans att
förverkliga sina drömmar

A

20 år sedan första patienten
kom till Panzisjukhuset
För 20 år sedan, den
1 september 1999 kom den
första patienten till Panzisjukhuset i DR Kongo.
Grundstenen till Panzisjukhuset var
lagd, men inget sjukhus stod ännu fär
digställt. Efter att en kvinna hade bli
vit attackerad av banditer och skjuten
i benet, tog allt fart. Kvinnan bad den
finske kirurgen Veikko Reinikainen,
stationerad i landet, att operera henne.
Han fick tillgång till det som man
kallade för ”kolonialhuset” och som
idag är chefsläkaren Denis Mukweges
privata bostad på Panziområdet. Med
Antoine Nfundiko som assisterande
läkare genomförde Veikko operatio
nen på kvinnan.

Tidningen PMU ges ut av
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utvecklingssamarbete
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– Det tog dem sex timmar, berättar
röntgensjuksköterskan Kerstin Åker
man, som var på plats på sjukhuset
och servade med den utrustning de
behövde.
– Kvinnan var den första våldtagna
patienten som kom till Panzisjukhu
set. Men att hon hade blivit våldtagen
i samband med attacken fick vi veta
först senare när hon kom tillbaka för
vård. Det var alldeles nytt för oss då,
förklarar Kerstin.
Morgonen därpå frågade Kerstin
sjukskötaren Mungo Clement hur pa
tienten mådde och fick till svar att allt
hade gått bra.
– Vi förlöste två barn också under
natten, tillade han, berättar Kerstin
och skrattar åt situationen.
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Upplaga: 28 410 exemplar
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Internet: www.pmu.se
PMU finansieras med stöd av
Sida (Styrelsen för internatio-

Ryktet spred sig att sjukhuset var
igång och snart samlades stora folk
massor på gården utanför.
– Det gick inte att få stopp på pa
tientflödet. Denis Mukwege som var
chefsläkare var tvungen att snabbt an
ställa barnmorskor.
Bara en dryg månad efter att den
första patienten anlänt, skrev Kerstin i
sin dagbok att det var ett 50-tal patien
ter inlagda, trots att det fortfarande
inte fanns någon sjukhusbyggnad.
– Hela den hösten skrev jag i stort
sett varenda dag i dagboken; ”fullt upp
på Panzisjukhuset”, berättar hon.
TEXT: MATILDA NYAMAI
* PMU har stött sjukhuset sedan start.

nellt utvecklingssamarbete).
Sida delar inte nödvändigtvis
de åsikter som här framförs.
Ansvarig utgivare ansvarar
för innehållet i tidningen.
Redaktionen ansvarar ej för
obeställt material.

Vårgårda biståndscenter:
PMU, Skattegårdsgatan 1,
447 91 Vårgårda, 0322-66 87
60, 0322-62 37 39 (fax)

PMU:s huvudkontor:
Box 151 44, 167 15 Bromma,
08-608 96 00,
08-608 96 50 (fax)

PMU (Pingstmissionens
utvecklingssamarbete) är de
svenska pingstförsamlingarnas
biståndsorgan. PMU arbetar
tillsammans med församlingar i
141 projekt i 31 länder.

ntalet människor på flykt närmar sig 71
miljoner, och mer än hälften av dem är
barn. Annan global statistik som bely
ser barns utsatthet visar att ungefär 385
av de omkring 736 miljoner människor
som runt om i världen lever i extrem
fattigdom är barn. Men siffrorna belyser bara ekonomisk
fattigdom, och utsatthet
handlar självklart om mer
”I vårt arbete är
än brist på pengar. Det
vi väl medvetna
handlar till exempel om
att vara undernärd, att bli
om vikten av
sjuk av förorenat vatten, att
att samarbeta
inte få gå i skolan, att inte
med andra. Det
ha någonstans att bo, att
inte ha tillgång till hälsoär en av anledoch sjukvård, och att sakna
ningarna till
inflytande över sitt eget liv
att vi varje år
och sin framtid. Om vi vä
ger in dessa perspektiv på
engagerar oss i
fattigdom växer en tydlig
Världens Barnbild av orättvisorna fram.
Varje dag berövas miljon
kampanjen.”
tals barn åtminstone en av
de grundläggande rättigheter som de behöver få tillgodo
sedda för att inte bara överleva, utan också utvecklas och
må bra. Ett exempel på ett land där situationen för barn
verkligen kräver vår uppmärksamhet är Jemen, ett land
som du kan läsa om i den här tidningen. FN uppskattar
att nästan 80 procent av landets 24 miljoner invånare är i
behov av någon form av humanitärt stöd. 2 miljoner barn
uppskattas lida av undernäring. Även skolgång för barnen
är självklart en stor utmaning efter år av krig. Här har vi
som svensk pingstmission, genom lokala partners, gjort
insatser i 60 år.

ge barn en chans att inte bara drömma, utan att också för
verkliga sina drömmar. I vårt arbete är vi väl medvetna om
vikten av att samarbeta med andra. Det är en av anled
ningarna till att vi varje år engagerar oss i Världens Barnkampanjen. Världens Barn är Radiohjälpens största in
samlingskampanj, och ett samarbete mellan SVT, Sveriges
Radios P4-kanaler och 14 svenska biståndsorganisationer.
SVT samlar in till Världens Barn framför allt via den årliga
galan, och P4:s kanaler engagerar sina lyssnare genom
reportage och lokala evenemang. Även Utbildningsra
dion deltar genom att ta fram material om barns situa
tion i världen. Världens Barn-insamlingen genomfördes
första gången 1997 och har sedan dess samlat in över 1,6
miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rät
tigheter världen över. Personligen tror jag att kampanjen,
förutom alla pengar den ger till barns rätt att förverkliga
sina drömmar, också är Sveriges kanske viktigaste insats
för folkbildning och engagemang för global rättvisa. Runt
om i hela Sverige skramlas det bössor, bakas kakor, tävlas,
sjungs och dansas – för barn och deras rättigheter. Männ
iskor som inte förut samverkat gör plötsligt det, för att till
sammans skapa förändring. Det är varje år lika glädjande
och hoppfullt att se detta. Jag hoppas du vill finnas med
på din ort. Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad för
världens barn!

PÅ PMU BEKÄMPAR VI FATTIGDOM genom att bland an

nat arbeta för barns rätt till grundläggande hälsovård,
mat, utbildning och skydd. Vi brinner också för att kunna

Niclas Lindgren
Direktor, PMU

Stöd oss regelbundet – bli månadsgivare!
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:
Beställ anmälningstalong på:
Hemsidan: www.pmu.se/
manadsgivare

Telefon: 08-608 96 00
Mejl: info@pmu.se
Fyll i talongen med dina
person- och bankuppgifter
och skicka den till oss. Resten
ordnar vi.

Pg 90 00 50-6
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AKUTA BEHOV
FÖR ATT STOPPA VIDARE
SPRIDNING AV

EBOLA I KONGO

Stötta arbetet genom en gåva via

SWISH 90 00 506
PG 90 00 50-6
Märk gåvan ”Ebola Kongo”

