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Barnens rätt – vårt ansvar
I ett av våra projekt i Bangladesh är målet att barn från sex olika etniska minoritetsgrupper ska ha tillgång till skolgång på sitt mo-
dersmål, näringsrik mat som stöder deras mentala och fysiska utveckling och ett tryggt familjeliv med goda relationer som bygger 
upp deras självkänsla. Ett långsiktigt mål är också att stötta dessa grupper så att de själva kan bygga upp en nation där även minori-
teter är delaktiga.
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U nder arbetet med det här numret av PMU-tid-
ningen har jag påmints om en karta över Kongo-
floden, som jag haft anledning att studera i andra 
sammanhang. Kartbilden liknar ett lutande träd. 
Hundratals biflöden är som grenar på en stam. 
Floden växer och växer ju närmare utloppet i 
Atlanten den kommer. Och där den möter havet 

färgas vattnet brungult av jordpigment från frodiga regnskogar. 
Den här tidningen har sitt fokus på PMU Second Hand. 

Runt om i landet finns butiker som hjälper till att rädda liv, att 
lyfta liv, att göra världen lite bättre. 

Butikerna är biflöden som i sin tur har biflöden i form av 
engagerade församlingar och individer. Gåvor och frivilligar-
bete flyter ihop med hjälp av några anställda, och allt har en 
och samma riktning: det hav av behov som vår värld utgör. Ett 
hav som vi kan färga i en hoppfullare ton som vittnar om liv 
och växtkraft. 

I den här tidningen kan du inte bara läsa om människor 
som gör vad de kan för den saken, utan också om resultatet av 
deras mödor. Eller ska jag säga, av våra mödor. För här finns ett 
”vi”, en gemenskap som liknar kartan över Kongofloden. Det 

är tillsammans som vi kan bli starka nog att förändra världen. 
Ända sedan tidigt i våras har vi levt med en pandemi som 

kastar sin kalla skugga över allt och alla. Det är en situation 
där vår solidaritet med människor som lever i svår fattigdom 
sätts på prov. Helt enkelt för att vår basala instinkt är att rädda 
oss själva, vilket är naturligt och absolut inte fel.

Men i det läget är det också viktigt att lyfta blicken och se 
att mänsklighetens ”vi” inte känner nationsgränser. Eller and-
ra gränser heller, för den delen. Bortom vår hemmahorisont 
lever människor vilkas förutsättningar att klara sig genom 
pandemin är oerhört mycket sämre än våra. 

Vill vi ge hoppets färg åt deras framtid? Vi kan, om vi vill. 
Och om vi gör det tillsammans.

ETT HOPP SOM FÄRGAR FRAMTIDEN

Birger Thureson, vik redaktör
redaktion@pmu.se
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PMU Second Hand, Jönköping. Eva Axell-
Hillerström är chef för PMU:s nya second-
handbutik i centrala Jönköping, där kunderna 
inte bara kan göra fynd i snygg och trygg miljö, 
utan också lämna in mobiler och datorer för 
återvinning av konfliktmineraler. 

Filminspelning med eldsjälar. I TV-formatet 
”PMU möter” berättar kreativa eldsjälar 
vad de gör för utsatta medmänniskor, ett 
engagemang som de kanaliserar genom 
PMU. Filmerna läggs ut i sociala medier – till 
inspiration för andra som vill vara med och 
göra världen lite bättre.

Så fixar du juldukningen. Prylar från en 
secondhandbutik kan användas till mycket. 
Som här, till en fantasifull och lite annorlunda 
dukning av julbordet. 

Så drabbas barnen. UNESCO fruktar att 30 
miljoner elever blivit arbetskraft och inte 
återvänder till studierna när covid-19 väl är 
över. Det kan få förödande konsekvenser, 
inte bara för individen utan också för fattiga 
länders utveckling. 
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FOTO: MAGDALENA TREHARNE
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Mitt i coronapandemin slog PMU Second Hand upp portarna 
till den nya butiken i Jönköpings city. Galet? Kanske. 

Men också en vink om något mer, som sträcker sig längre 
än det som är mitt framför näsan.

PMU:s butiker drivs av viljan att göra skillnad för människor 
som har det svårare än vi. Både ute i världen och på nära håll.
Så, galet? Ja, galet bra.

TEXT: CAROLINA KLINTEFELT

HÄR FÅR ALLT  
OCH ALLA EN  
NY CHANS
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E
va Axell-Hillerström ler och hälsar väl-
kommen, men är noga med att vakta 
dörren.

– Varje gång vi öppnar den kommer 
det kunder, även om vi egentligen inte 
har öppet, säger hon.

Och mycket riktigt får hon strax vän-
ligt men bestämt avvisa två olika par som 
vill passa på att smita in genom dörrarna, 
som just nu bara har öppnats för att vi 
ska kunna komma in och göra reportage. 

Eva skrattar.
– Jag visste att det skulle bli såhär! Det är alltid några som 

vill komma in.

TROTS ATT BUTIKEN INTE har funnits på plats mer än 
några månader har kunderna redan hittat hit. Delvis kanske 
det beror på att lokalen ligger bra till, mitt i Jönköpings city 
på ett välkänt shoppingstråk, och har varit hem för stora bu-
tikskedjor tidigare. Men också, och inte minst, handlar det om 
att butiken har en lockande miljö och ett koncept som tilltalar 
många. 

– Det finns andra butiker där man lämnar in begagnade 
saker och får pengar själv, förklarar Eva. Men hos oss donerar 
man sina saker och pengarna kommer andra människor till 
del.

Att det är så syns tydligt i butiken. Som det nyaste tillskot-
tet i PMU:s familj har den här butiken anammat såväl den nya 
loggan med grön färg som den nya kommunikationen med 
bilder och texter som tydligt talar om att fokus ligger på att 
sträcka sig ut i världen genom bistånd. 

– Den gröna färgen kommunicerar miljö och hållbarhet 
väldigt bra. Det går hem inte minst hos ungdomar, berättar 
Eva. Nästan varje dag kommer ett gäng från gymnasiet och 
högskolan och går här och shoppar eller bara har lite kul. 

KAFÉET HAR DE PRECIS KUNNAT ÖPPNA, eftersom star-
ten skedde när det var stränga restriktioner på grund av covid-
19.  Nu har det lättat lite, men fortfarande präglas butikerna av 
begränsningar och restriktioner. Äldre volontärer, som under 
våren inte har kunnat komma alls, kan nu få komma och göra 
sina uppgifter när butiken är stängd för kunder, och enbart på 
ett säkert sätt, exempelvis genom att hålla till i avskilda rum 
dit ingen annan går in. 

Som ny butik får PMU Second Hand i Jönköping också vara 
pilotprojekt för en del andra satsningar. En viktig sådan hand-
lar om återvinning av mineraler från gamla trasiga mobiler, 
surfplattor och laptops. Genom ett samarbete med företaget 
Universal Avenue kan PMU Second Hand nu ta emot även så-
dant som inte går att sälja vidare till kunderna.

– Det har verkligen landat väl hos våra kunder, berättar Eva. 
En kund kom med säkert tio gamla mobiler. Alla tycker att det 
här är fantastiskt! 

Mobilerna som samlas in packas i särskilda kartonger och 
skickas till samarbetspartnern, som plockar isär dem och åter-
vinner de dyrbara metaller som all modern elektronik inne-
håller. Värdet av den trasiga enheten går sedan till Panzisjuk-
huset i DR Kongo. 

– Det är en humanitär katastrof att utvinna mineraler ur de 
illegala gruvorna med stort mänskligt lidande som följd. Det 
är horribla arbetsförhållanden i gruvorna, och det förekom-
mer våld mot kvinnor och barn, inte minst det sexuella våldet, 

FAKTA: 
PMU SECOND HAND
•  Det finns i dag 55 PMU Second 

Hand-butiker i Sverige, från 
Haparanda i norr till Trelleborg 
i söder.

•  Alla butiker drivs i samarbete med 
en eller flera lokala församlingar. 

•  Citybutiken i Jönköping öppnade 
den 16 maj 2020. Den drivs till-
sammans med Pingst Jönköping. 

•  Numera inom PMU Second 

Hand kan man lämna in trasiga 
och gamla mobiler, laptops och 
surfplattor i butikerna. Värdet 
av den inlämnade produkten 
tillfaller PMU, där intäkterna går 
till Panzisjukhuset i DR Kongo. 

Dessutom återvinns produkten 
och exempelvis mineralerna kan 
säljas vidare och på så sätt minska 
den illegala gruvbrytningen.
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I hjärtat av Jönköping inbjuder Eva 
Axell-Hillerström till global solidaritet. 
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PASTORN OM  
BUTIKEN: EN PLATS 
FÖR UPPRÄTTELSE
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säger Eva. Därför måste vi ta det ansvar vi kan, och ett sätt är 
att delta i den här insamlingen. 

I ROLLEN SOM BUTIKSCHEF får Eva göra det mesta – från 
att lukta på en märkesväska för att bedöma om den är av äkta 
läder (ja, det var den!), till att bemöta medarbetare med olika 
bakgrund. Hon har en utbildning till socionom i botten och 
har arbetat både inom kommunal socialtjänst och inom LP-
verksamheten. Eva har tidigare varit biträdande butikschef 
under nio år och varit med och byggt upp den stora second-
handbutik som Pingst Jönköping sedan många år driver till-
sammans med Erikshjälpen i en annan del av stan. 

– Det här är mitt drömjobb, att få vara i ett sammanhang 
där jag får hjälpa människor att växa. I en secondhandbutik 
går allt ihop, både det konkreta och nära just här, och det lång-
siktiga globala ansvaret. Jag upplever att det är min kallelse.

Hon delar den kallelsen med sin man, Mats Hillerström, 
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som är PMU Second Hands verksamhetschef. Hur går det att 
dela jobb med sin make, egentligen?

– Ja, vi delar ju inte arbetsplats, men däremot målsättning. 
Mats befinner sig i den centrala organisationen och leder ar-
betet för alla PMU:s 55 butiker, och jag finns i en lokal butik. 
Men givetvis brinner vi båda för den gemensamma större ho-
risonten i arbetet. 

Om något tycker hon att det gemensamma engagemanget i 
familjen är en styrka i deras vardag.

– Det finns en större förståelse mellan oss om någon behö-
ver jobba över eftersom vi arbetar för samma mål. Men på se-
mestern tar vi fram våra kajaker och då pratar vi om annat!

KONCEPTET MED EN CITYBUTIK är också lite nytt för 
PMU Second Hand, även om det finns en citybutik sedan 
tidigare i Helsingborg. Till skillnad från de mer traditionella 
butikerna, som ofta ligger en bit utanför stadskärnan, gärna 

i gamla industrilokaler, är citybutikerna mindre, med många 
fler öppettimmar. Fokus ligger på att sälja sådana varor som 
kunderna kan bära med sig själva, framför allt kläder. 

– Vi måste dessutom jobba på ett annat sätt. Vi har öppet 
alla dagar utom söndagar och måndagar, och därför behöver 
vi fylla på varor och fixa i butiken medan kunderna är här. Det 
är som att jobba i vilken klädkedja som helst.

Och ändå inte, förstås. Varje vecka är Eva med på personal-
samlingarna i Pingstkyrkan, och på personalfikat i butiken 
hålls det andakt varje dag.

– Det ger en annan känsla när man kan vara självklar i sin 
tro på det här sättet, säger Eva. Det finns full frihet för var och 
en att välja om de vill delta eller inte, men för oss är det ändå 
viktigt att göra det här. Butiken är ett sätt att låta församlingen 
vara församling, konkret och praktiskt, i sin egen närmiljö. 
Det är oerhört viktigt för mig.

När PMU beslöt att öppna en secondhandbutik i centrala 
Jönköping var det naturligt för Sveriges tredje största 
pingstförsamling, bildad i staden redan 1924, att haka på.

– PMU, det är ju vi, säger Marcus Ardenfors, församlingens 
föreståndare. PMU är en stor och viktig del av pingströrelsens 
internationella arbete.

Och det internationella arbetet är en del av 
församlingens DNA, menar han. Så har det 
varit sedan starten.

– Pingstvännerna i Jönköping sände 
ut sin första missionär redan innan man 
anställde en pastor.

Det gränsöverskridande engage-
manget för människors väl och ve som 
präglar Pingst i Jönköping är alltså inget 
nytt. Det är inte heller arbetet med second-
handbutiker. 

– Det är en verksamhet som betyder väldigt 
mycket för oss. Det tillför stora värden på flera plan. 
När man talar om secondhandbutiker tänker nog 
de flesta på att avkastningen går till viktiga projekt runt om i 
världen. Utsatta människor i fattiga miljöer får hjälp. Så är det, 
och så ska det förbli. 

MEDLEN FRÅN SECOND HAND är en ovärderlig resurs i 
församlingens internationella arbete, säger Marcus Ardenfors. 
Men han vill också lyfta fram de positiva sociala effekterna på 
hemmaplan. Effekter som inte alltid får samma uppmärksam-
het som utvecklingsprojekt och livräddande katastrofinsatser i 
världens fattigaste länder. 

– En secondhandbutik är en fantastisk plats för upprättelse 
och gemenskap. Därför är den en del av vår församlings arbete 
också här i staden. Hit kommer folk som av olika anledningar 
har haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Här får de ar-
betsträning. För många betyder jobbet i butiken en ny start i 
livet.

PMU Second Hand i centrala Jönköping är något av en pi-
onjärbutik i ett avseende. Här kan man lämna in sina gamla 
mobiltelefoner och datorer för återvinning av mineraler, vars 
brytning i dag skapar stora konflikter i östra DR Kongo. 

Pastorn i pingstkyrkan applåderar initiativet.
– Den som följt fredspristagaren Denis Mukweges arbete 

på Panzisjukhuset i Bukavu, där han tar hand om offren för 
denna konflikt, inser ju hur viktig frågan om mineraler är. Vi 
är väl alla tacksamma för digitaliseringen, men vi måste också 
ta ansvar för vår konsumtion. 

BIRGER THURESON

Marcus 
Ardenfors

Snyggt och smakfullt presenterat – en modern secondhand-
butik ska inte upplevas som en loppmarknad.
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”NU KÄNNER VI 
ATT VI BEHÖVS”

– Fråga inte hur vi träffades, för det minns ingen av oss.
Madeleine och Boban skrattar, men det finns ett djupt 

allvar bakom det de säger.
I hela sina liv har de varit djupt nere i missbruk. Tills 

de en dag lyckades resa sig. Bland annat tack vare PMU 
Second Hand.

Madeleines blonda hår lyser mellan hyllorna i PMU Second 
Hand i Jönköping och hennes skratt hörs över hela lokalen. 
En liten provdocka på barnavdelningen ska få på sig ett par 
snygga byxor, men det är inte så lätt som det ser ut.

– Boban, kom och hjälp till här!
Efter en stunds trassel med armar och ben som faller av 

lyckas de till slut få dockan på plats. 

ATT MÖTA MADELEINE LINDQVIST och Boban Dragulje-
vic i dag är något helt annat än det hade varit för ett år sedan. 

Här sitter två glada och tillmötesgå-
ende personer, som sedan den nya 
butiken öppnade i maj har varit på-
litliga klippor i verksamheten. Men 
det har varit en lång väg hit.

– Jag är född och uppvuxen här i 
Jönköping, berättar Boban, och jag 
vet inte varför jag började med dro-
ger. Men jag hade en trasslig barn-
dom och grav ADHD. Det var in och 
ut på barnhem och ingen trygghet. 

I 14-årsåldern kom han i kontakt 
med alkohol och droger. Kriminaliteten följde med på köpet. 

– Jag har suttit i fängelse tio gånger.
Runt 2010 lyckades han bryta beroendet efter en tid på 

behandlingshem, och kunde börja en praktik på den second-
handbutik som Pingst Jönköping driver tillsammans med 
Erikshjälpen. Där lärde han känna Eva Axell-Hillerström och 
Mats Hillerström.

Det höll i några år, men 2015 tog han ett återfall. Allt som 
byggts upp raserades på några månader.

– Vid ett återfall är man snabbt uppe på samma nivå av 
missbruk som man hade innan man slutade, förklarar han. Så 
man börjar där och sedan ökar man.

MADELEINE HAR EN liknande historia.
– Min mamma hade missbruksproblem och ångest. Det var 

in och ut från olika fosterhem och barnhem tills jag var åtta år, 
berättar hon. Då kom jag till en familj där jag fick stanna. 

Också för Madeleine var det i 14-årsåldern som alkohol och 
droger kom in i bilden.

– Det var en riktig ångestdämpare.
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” Jag är född 
och uppvuxen 
här i Jönkö-
ping och jag 
vet inte varför 
jag började 
med droger.”
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Att arbeta på PMU Second Hand  
har gett Madeleine och Boban  
fotfäste i samhället.

FO
TO

: C
AR

O
LI

N
A 

KL
IN

TE
FE

LT



PMU 4 /  2020 PMU 4 /  20201 2 1 3

FO KU S  /  P M U S EC O N D H A N D

Behandlingshem och fängelsevistelser hjälpte inte. Hon var 
sjukskriven för ångestproblematik och kunde inte jobba. Med 
tiden fick hon två barn, men när de var 12 och 6 år togs de 
ifrån henne och inom kort tappade hon kontakten med dem 
helt.

En vändning kom 2013, visserligen på grund av något 
hemskt, men ändå. Efter att ha misshandlats i flera olika rela-
tioner dömdes Madeleine själv för misshandel av sin dåvaran-
de pojkvän och hamnade i fängelse. Med eftervården inräknad 
blev det tre år utan droger och alkohol, och när hon kom ut 
var hon drogfri.

– Det var i alla fall vad jag sa. Men egentligen smög jag med 
att ta både tabletter och alkohol, erkänner hon. Jag tyckte att 
så länge ingen annan märkte det så gjorde det inget.

Det gick att halta fram på det viset under flera år, innan 
drogerna slutligen tog över helt igen.

– På sex månader förlorade jag allt, berättar hon. 

HON MISTE SIN LÄGENHET, och kontakten med barnen, 
som hon hade börjat bygga upp på nytt, bröts igen. 

Det var under den här perioden som hon och Boban träf-
fades och började leva tillsammans. Ingen av dem minns hur 
det gick till. 

– Vi bodde i en gammal husvagn, 
men efter ett tag blev den sönder-
slagen.

Slutligen hade de ingenstans att ta 
vägen. De flyttade in i Bobans gamla 
pojkrum hemma hos hans pappa.

– På nyårsnatten 2019 låg vi i det 
där lilla rummet och sa till varandra 
att nu slutar vi, berättar Boban. 

– Det finns ingenting i missbruket som vi vill tillbaka till, 
säger Madeleine. 

Så började en ny tid. De första dagarna och veckorna sov de 
mest. Allt snurrade. 

Sedan började frågorna pocka på om vad de skulle göra. 
Boban mindes Eva och Mats, och skickade ett sms på vinst och 
förlust – fanns det något han kunde få komma och hjälpa till 
med?

DE SER PÅ VARANDRA, förvånade över var de befinner sig 
i dag. 

– Det är sådana underbara människor här, säger Madeleine. 
Hon fick följa med när Boban första gången kom till den lo-

kal där den nya PMU-butiken skulle öppna, och de fick börja 
jobba mer eller mindre direkt.

– Du hängde ju upp omkring 5 000 plagg, säger Boban.
Hon skrattar.
– Räknade du?
Själv fick Boban hjälpa till att bygga inredning tillsammans 

med PMU:s Runar Granlöf, och antalet nubb han har satt i 
plywoodskivorna går inte att räkna.

Nu kommer de som volontärer på heltid till PMU Second 

Hand, fem dagar i veckan. Madeleine hjälper fortfarande mest 
till med kläderna, Boban packar upp gåvor, står i kassan och 
fungerar som vaktmästare.

– Jag har alltid trott att jag inte kan arbeta. Men nu inser 
jag att det bara satt här uppe, säger Madeleine och pekar mot 
huvudet. Här finns det inga krav på oss, men vi behövs! Vi har 
gjort nytta på riktigt.

Tron har också spelat en viktig roll för deras förvandling.
– Jag har varit omgiven av troende människor sedan fos-

terhemmet jag kom till när jag var åtta år, säger Madeleine. 
Jag har alltid haft tron med mig, men det är ingenting som får 
plats i livet när man missbrukar. Nu tänker jag att var sak har 
sin tid, och nu har min upprättelse börjat.

– I dag har jag en jättestark tro, säger Boban. Jag går i kyr-
kan en gång i veckan och jag har blivit mer ödmjuk. Jag vill 
verkligen gå Guds väg och jag ber om att få ta saker i den takt 
som Gud känner att jag är redo för det.

Paret bor fortfarande kvar i Bobans pojkrum, men nu ser 

de ljusare på framtiden. Madeleines dotter är också volontär 
i butiken, och hon börjar allt mer få tillbaka förtroendet även 
från sin son.

– Man är aldrig lycklig när man missbrukar, säger hon. Det 
är en förlåtelseprocess att gå igenom, både allt man har varit 
utsatt för och allt man själv har utsatt andra för. Men det finns 
förlåtelse åt båda håll. Nu är jag lycklig!

TEXT OCH FOTO: 
CAROLINA KLINTEFELT

” Det finns 
ingenting i 
missbruket 
som vi vill 
tillbaka till.”

Madeleine Lindqvist sorterar oftast kläder och hjälper till att ställa upp saker snyggt i hyllorna. ”Jag trodde inte att jag klarade av att arbeta förut, men det satt 
bara i huvudet”, säger hon. Också Rebecka Roos är volontär.
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Secondhandprylar som 
använts till juldukning-
en: skedar, kakformar, 
trattar, spritsar.

Kronärtskocka, mossa och prydnadskål 
sätter lite färg på pyntet. 

Servettring tillverkat av en tillplattad 
kakform. 

En julstjärna bestående av ett 
fat, skedar och kakformar med 
värmeljus. 

A K T U E L LT  /  J U L

JULBORD  
MED SMAK  
AV ÅTERVINNING
Varför inte duka till jul med fynd från PMU Second 
Hand? Här är några idéer från Ulla Thureson i Sol-
lentuna, som gillar att återanvända saker och ting 
– ibland på ett helt nytt sätt. 

FOTO: BIRGER THURESON

Ulla Thureson

Färdigdukat med plats för mat och gäster. 

HALLÅ DÄR
LEIF NEWMAN

Chef för global 
samordning på 
Naturskydds
föreningen.

Det ryktas om att du ska byta 
jobb. Berätta!

– Det stämmer. Från årsskiftet 
blir jag programchef på PMU efter 
Ove Gustafsson, som går i pension.  

Varför tar du det här steget?
– För 23 år sedan slutade jag en 

anställning som handläggare på 
PMU för att gå vidare. Nu sluts en 
cirkel; jag vill helt enkelt tillbaka 
till arbetet i en trosbaserad orga-
nisation med den värdegrund som 
är PMU:s. Så jag tackade ja när den 
här dörren öppnades. 

Vad har du gjort förutom att 
jobba för PMU och Naturskydds
föreningen?

– Mina föräldrar var pingstmis-
sionärer i Afrika. Där växte jag 
upp, och i den världsdelen har jag 
tillbringat ungefär halva mitt liv; 
som vuxen i fälttjänst i Rwanda, 
Sydafrika och Kenya. Under min 
tid på Diakonia har jag bland annat 
varit organisationens Afrikachef, 
Sverigechef och biträdande gene-
ralsekreterare. 

Vad gör just dig lämplig som 
programchef på PMU?

– Jag kan pingströrelsen sedan 
barnsben, och jag kan folkrörelser 
och kyrkor.  Dessutom har jag job-
bat med bistånd i nästan hela mitt 
verksamma liv och har erfarenhet 
av olika chefs- och ledarroller. 

Vad tar du med dig från ditt nu
varande jobb till tjänsten på PMU?

– Erfarenheten av arbete med 
den här planetens överlevnadsfrå-
gor, de som handlar om biologisk 
mångfald, miljö och klimat. Jag 
känner mig väldigt inspirerad med 
tanke på att PMU i det här sam-
manhanget är en relevant organi-
sation som kan påverka många. 

BIRGER THURESON

Just nu rullar ett nytt format i PMU:s 
sociala medier. I ”PMU möter” träffar vi 
olika eldsjälar som har valt att kanalisera 
sitt engagemang genom PMU. Först ut 
var grafiska formgivaren Amanda Ro-
mell, som har designat fyra illustrationer 
med utgångspunkt i kvinnornas situation 
i DR Kongo.

 – Jag kände ett så starkt engagemang 
för de här kvinnorna, berättar Amanda. 
Det fick mig att fundera över vad jag kan 
göra.

 Amanda har återkommande arran-
gerat verandafester i trädgården hemma 
i Fjugesta, då hon och hennes man också 
har gjort insamlingar till Panzisjukhuset. 
Amandas bilder finns att köpa som prints 
i PMU:s webbshop.

PMU:S FILMTEAM HAR också följt 
smyckesdesignern Emma Israelsson som 
bland annat designat smycket ”To Congo 
With Love” för PMU, där pengarna för 
smycket går till arbetet på Panzisjukhuset 
och transitboendet Dorcas.  

I KAMPANJEN”INTE DIN SLAV” har 
PMU under hösten lyft situationen i DR 
Kongo kring konfliktmineraler, alltså så-
dana mineraler som ofta finns i modern 
teknik såsom smarta telefoner, laptops 
och surfplattor, och som utvinns under 
fruktansvärda förhållanden. 

UNDER HÖSTEN KOMMER PMU:s 
kommunikations-team  även att spela in 
program med Tommy Log, skapare av 
den populära figuren Frasse som bland 
annat brukar hålla till i barnmötestältet 
på Nyhemsveckan, och Ulrica Grahl, som 
skrivit boken Choklad för själen och sam-
arbetat med PMU vid flertalet till-fällen. 

JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

PMU MÖTER ELDSJÄLAR

I programmet ”PMU möter” intervjuar Johanna 
Litsgård Lebourne bland annat den grafiska 
formgivaren Amanda Romell.  
  FOTO: ANNELIE EDSMYR

FOTO: ANNELIE EDSMYR



PMU 4 /  2020 1 7

K A M PA N J  /  X X X X X X X X X X X X X X X X X

Rapporteringen kring pandemin handlar mycket om sköra 
åldringar. Men effekterna av covid-19 slår hårdast, och 
mest långsiktigt, mot barn i världens fattigaste länder. 

Om utvecklingen tvärbromsar för en hel ungdomsge-
neration där, då förmörkas framtiden för alla i landet. 
Även vuxna. Redan svaga samhällsstrukturer riskerar att 
kollapsa. 

Så vad kan vi göra? Rätt mycket, faktiskt.

Det var i februari, strax innan det brakade loss. Vi var några 
från PMU som besökte Sydkivu i DR Kongo. I en by flockades 
glada barn omkring oss, och jag slogs av den energi som de ut-
strålade. Vad skulle de inte kunna göra för det lokala samhället 

och för sitt land om de bara fick en chans till utbildning?
Det jag läser i rapporter från olika FN-organ och organisa-

tioner som Human Rights Watch (HRW) om pandemins ef-
fekter på barn är inte upplyftande. 

LÅT OSS TA DET PRIMÄRA FÖRST. Hälsan. För covid-19 
handlar ju i grunden om liv och död. 

Få barn drabbas direkt av smittan, ännu färre blir allvarligt 
sjuka. Men enligt Unicef kan så många som 6,7 miljoner barn 
hamna i allvarlig undernäring som en följd av covid-19.

Redan före coronavirusets entré på världsarenan led 47 mil-
joner barn världen över av wasting, det vill säga undervikt på 
grund av undernäring. Det betecknas som ett livshotande till-

stånd. Nu riskerar antalet att öka till 54 miljoner.
Skälet är socio-ekonomiska effekter av pandemin. 

PÅ FAMILJENIVÅ: 1,6 miljarder människor arbetar inom 
den så kallade informella ekonomin. De är inte anställda utan 
försörjer sig på tillfälliga jobb, byte av tjänster, kanske också ett 
småbruk för självhushåll. I låginkomstländer är detta det helt 
dominerande sättet att försörja en familj.

Med covid-19 minskade den möjligheten drastiskt. Arbets-
tillfällen försvinner i pandemins slukhål. Och för daglönare 
och tillfällighetsjobbare finns inga sociala skyddsnät. 

Fattiga barn blir ännu fattigare. Hungriga barn blir ännu 
hungrigare. Och redan undernärda barn stryker med som en 
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följd av pandemin, utan att ha haft en enda sjukdag i covid-19. 
Till de mest utsatta hör utan tvivel de som befinner sig på 
flykt. I dag befinner sig omkring 35 miljoner barn i den situa-
tionen, och de väntas bli fler.

PÅ SAMHÄLLSNIVÅ: pandemin hotar att suga åt sig det lilla 
som finns av sjukvårdsresurser i fattiga länder. Den positiva 
utvecklingen av minskad barnadödlighet och mödradödlig-
het riskerar att brytas. Kampanjer för livsviktiga vaccinationer 
sätts på vänt av tvingande ekonomiska skäl. Till de långsiktigt 
förödande effekterna av pandemin hör också stängningen av 
skolor. 

Den ökar klyftan mellan hyfsat välbärgade och riktigt fat-

SÅ DRABBAR 
PANDEMIN 
VÄRLDENS BARN

FAKTA:  
HÄR SLÅR PANDE-
MIN MOT BARNEN
HÄLSA: Miljontals barn 
har inte kunnat få sina 
ordinarie vaccinationer på 
grund av pandemin. Det 
betyder att vi kan förvänta 
oss utbrott av mässling och 
andra sjukdomar som slår 
hårt mot små barn. Detta 
i ett läge där det redan nu 
varje dag dör 14 000 barn 
som inte hunnit fylla  fem år 
i sjukdomar, som tämligen 
enkelt kan förebyggas.
HUNGER: 6,7 miljoner barn 
riskerar att bli allvarligt 
undernärda som en konse-
kvens av den världsomfat-
tande pandemin.
SKOLA: 1,25 miljarder barn 
har drabbats av att skolor 
stängts ner på grund av 
pandemin. En majoritet 
av dessa barn finns i 
utvecklingsländer.
TRYGGHET: Där familjer 
är isolerade och under stor 
press rapporteras om en 
ökning av våld i hemmen. 
Detta i en situation där 
tre av fyra barn i åldern 
2-4 år även tidigare, före 
pandemin, utsattes för våld. 
KÄLLOR: UNESCO OCH WHO 

FOTO: ANDREAS ALEXANDERSSON
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Uppmärksammad debattartikel
PMU har under hösten synts och hörts rejält i de-
batten om heta ämnen som konfliktmineraler och 
kampen mot det moderna slaveriet.

Tidningen Omvärlden publicerade den 6:e sep-
tember en debattartikel av PMU:s Mikael Jäger-
skog och Kristin Elmquist. ”Regeringen tar inte 
frågan om konfliktmineraler på allvar”, löd rubri-
ken.

Artikelförfattarna krävde att regeringen ska age-
ra kraftfullare mot användandet av mineraler som 
tagits fram under ovärdiga förhållanden, bland an-
nat genom svensk lagstiftning och påverkan av EU.

”Freden behöver komma till Demokratiska re-
publiken Kongo. Lidandet måste få ett slut”, skrev 
PMU:s representanter i den uppmärksammade 
artikeln.

Artikel i GP om modernt slaveri
I början av september dog 
50 unga gruvarbetare sedan 
en gruva i DR Kongo rasat 
ihop efter ett häftigt regn.

Den olyckan togs som 
utgångspunkt i en debatt-
artikel i Göteborgs-Posten, 
undertecknad av PMU:s 
direktor Niclas Lindgren 
och församlingsförestån-
darna Urban Ringbäck, 
Smyrnakyrkan i Göteborg, 
Mats Särnholm i PingstkyrkanVästra Frölunda, 
och Johan Mörlid, Pingst Mölndal – representan-
ter för församlingar som sedan lång tid tillbaka är 
engagerade i DR Kongo. 

”Det moderna slaveriet är ett brott mot mänsk-
liga rättigheter. För att få ett slut på det måste vi 
alla agera”, heter det i den uppfordrande artikeln 
om en gruvdrift som är en rovdrift på flera plan. 

SYNTS & HÖRTS I MEDIA
PMU I RADIO, TV OCH TIDNING
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tiga. Vanligtvis har regeringar och myndigheter försökt lösa 
skolproblemet med hjälp av distansundervisning. Men ska 
den fungera krävs internet och utrustning i form av dator och/
eller smartphone. 

De riktigt fattiga har varken det 
ena eller det andra. Ofta har de 
inte ens elektricitet hemma. På så 
vis får barn från bättre bemedlade 
familjer ett ökat försprång i skolan, 
och inför framtiden. Samhället 
blir därmed på sikt ännu mindre 
jämlikt. 

När pandemin leder till en 
mycket ansträngd ekonomi för 
familjen så är det ytterst osäkert 
om barnen får, eller kan, återvända 
till skolan när den öppnar igen. 
Flickorna står först i kön av definitiva avhoppare. Och nu får 
vi rapporter från Kenya om bakslag för arbetet med att stoppa 
könsstympningar. 

UNESCO FRUKTAR ATT 30 miljoner barn aldrig går tillbaka 
till studierna utan blir arbetskraft. I bästa fall inom ett familje-
jordbruk eller i hushållet. I sämsta fall inom sexindustrin eller 
som barnsoldater.

HRW har publicerat ett antal intervjuer med elever, lärare 
och föräldrar angående utbildningssituationen i några av 
världens fattigaste länder. De gjordes mellan april och augusti 
2020, och avsikten var att spegla pandemins påverkan. 

Man fann bland annat ett tydligt samband mellan flickor 
som lämnat skolan när den stängdes för att hindra smittsprid-
ning, och barnäktenskap. De har mer eller mindre tvingats 

gifta sig. Och som gifta – och förmodligen snart gravida – är 
de inte välkomna tillbaka till studielivet.

En av de intervjuade är en skolbyråkrat i Nordkivu, DR 
Kongo. Han uttrycker stor oro för att barn som inte går i sko-
lan ska ansluta sig till någon beväpnad grupp i området. En 
vårdnadshavare till fyra elever säger till HRW: 

– Mina har inte lämnat än, men det finns barn som anslutit 
sig till milisgrupper ute i bushen. 

MINNESBILDERNA FRÅN KAMANYOLA dyker upp i mitt 
huvud när jag läser intervjun. Härliga, glada, livfulla ungar. 
Och jag undrar om några av dem i dag är barnsoldater som 
kånkar omkring på ett tungt automatvapen och bidrar till ter-
ror och splittring i stället för att gå i skola och bli samhällsbyg-
gare. 

Så, vad kan vi göra för att förhindra pandemins brutala ef-
fekt på barn i fattiga länder?

PMU har gjort en speciell insamling, som gav drygt 1,3 
miljoner kronor till bekämpning av covid-19. Men också or-
ganisationens vanliga arbete syftar till att rädda liv och främja 
utveckling, och har alltså stor betydelse för utsatta människors 
möjlighet att komma igen efter pandemin.

Direktor Niclas Lindgren betonar särskilt vikten av fortsatt 
uthålligt stöd till partner och projekt som kraftfullt stärker 
barns rättigheter och möjligheter, direkt och indirekt. 

– Vi kan inte tillåta oss själva att stå bredvid och se på när 
världen förändras i negativ riktning. Vi måste alla göra vad 
vi kan för de mest utsatta. Vi är nämligen alla del av en och 
samma mänsklighet. Nu måste vi visa att vi förstått detta. Till-
sammans kan vi bryta negativa trender och främja en positiv 
utveckling i stället, säger Niclas Lindgren.

BIRGER THURESON

FOTO: MATILDA NYAMAI

”PMUbonden” blev byns räddande ängel
I Uganda dri-
ver PMU:s 
partner Just 
Earth Ugan-
da jord-
bruksskolan 
Farmers Field 
School. Arbetet 
stöds från Sverige 
bland annat av PMU 
och Citykyrkan i 
Stockholm.

Kiyimba John Bos-
co, allmänt kallad JB, 

gick projektets 
jordbruks-

utbildning 
och omsatte 
framgångs-
rikt sina nya 

kunskaper på 
sina odlingar. 

När Uganda 
stängde ned på grund 
av pandemin blev 
nöden stor i JB:s 
hemby. Då tog han av 
inkomsterna från sitt 

jordbruk och köpte 
tvål, salt och socker, 
lastade sin motor-
cykel och drog till 
grannskapet. Under 
utdelningen av va-
rorna upptäckte han 
att många bybor var 
utan mat och hotades 
av hungersnöd. 

Då körde JB ut 
1 000 kilo majsmjöl 
i säckar, som han 
skänkte behövande.

Uppdraget var att minska möd-
radödligheten i Burundi. För att 
bidra till det tog Lars Klingsbo, 
policyrådgivare på PMU, och 
Jörgen Rutegård, läkare från Örn-
sköldsvik, en sväng i Norrland. På 
motorcykel, förstås. 

Idén bakom turnén var näm-
ligen att skapa uppmärksamhet 
kring den specialtillverkade mo-
torcykelambulans som den ideella 
föreningen Eezer utvecklat, ett 
projekt där föreningen samar-

betar med PMU i den angelägna 
kampen mot mödradödlighet. 

 Färden gick till Örnsköldsvik, 
Bygdeå, Robertsfors och Umeå. 
Besök gjordes i secondhandbuti-
ker, kyrkor och motorcykelklub-
bar. Nyfikna människor samlades 
överallt för att beskåda fordonet, 
som ska kunna transportera ha-
vande kvinnor längs afrikanska 
byvägar där bilar går bet. Lokala 
medier visade stort intresse för 
specialambulansen. 

Lars Klingsbo och Jörgen Rutegård med den specialtillverkade motorcykelambulansen.

NORRLANDSTURNÉ FÖR ATT 
RÄDDA MÖDRAR I BURUNDI
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• Swish  
90 00 506 eller 
PG 90 00 50-6, 
märk gåvan 
”Barnens rätt 
vårt ansvar”.

V I L L  D U 
H J Ä L P A 
T I L L ?

” Vi kan inte till-
låta oss själva 
att stå bredvid 
och se på när 
världen för-
ändras i nega-
tiv riktning.”



” Vi ger me-
ningsfullt 
jobb åt 
människor 
med särskil-
da behov, åt 
utbrända, åt 
sådana som 
har drog-
problem, åt 
nyanlända.”

ALLAN  
THORSELL

Ålder: 66.
Bor: Piteå.
Familj: Hustru, tre barn 
och fyra barnbarn.
Bakgrund: Chefsroller 
inom Electrolux, Philips 
och bilbranschen. 
Senast lästa bok: 
American Icon (The 
fight to save Ford Motor 
Company)
Favoritmat: Plankstek 
som han själv har gjort.

– Coronapandemin gav oss förstås problem 
när många kunder inte vågade komma, och när 
vår stora kaféverksamhet måste gå på sparlåga. 
Dessutom tvingades den stora volontärgrupp som 
är 70+ att ligga lågt. Men då rekryterade vi unga 
volontärer, gymnasister och sådana som studerar 
på folkhögskolan. De kommer fredageftermidda-
gar och lördagar, en del har också ledig tid mitt i 
veckan. Ungdomsgruppen i en kyrka satsar en fre-
dagkväll i månaden hos oss. De kan vara 30 per-
soner. Och i somras betalade kommunen lön åt 15 
skolungdomar som fick sommarjobb hos oss.  

Trots allt blev förstås corona en ekonomisk 
smäll.

– De första månaderna var nedgången tuff. 
Men sen vände det. Under juli månad blev om-
sättningen den bästa på sex år. Under 2019 ökade 
omsättningen med tre miljoner, och nu ser det 
ut som att vi kommer att nå fjolårets siffror. Men 
vinsten blir mindre eftersom corona medfört 
ökade kostnader, bland annat genom att vi byggt 
om och gjort andra åtgärder för att kunderna ska 
kunna känna sig trygga. 

SEDAN VILL HAN PRATA mindre ekonomi och 
mer värderingar.

– Vår avkastning går till projekt som betyder 
oerhört mycket för utsatta människor. Jag har 
varit i Afrika och med egna ögon sett vilken nytta 
pengarna härifrån gör.

– Och vi får inte glömma den sociala betydelsen 
på hemmaplan. Vi ger meningsfullt jobb åt män-
niskor med särskilda behov, åt utbrända, åt såda-
na som har drogproblem, åt nyanlända. Och vårt 
kafé är en plats där människor möts och umgås. 

Själv framstår Allan som ett ovanligt lyckat ex-
empel på återvinning av kompetens. 

Och det behövs fler av hans sort; kunniga le-
dare och chefer med företagserfarenhet som ger 
några aktiva år åt en verksamhet där värderingar-
na väger tyngre än pengarna.

H
an var 63 år och tänkte 
pensionera sig. Men så 
fick han frågan om han 
ville gå in som chef på 
PMU:s secondhand-
butik. 

– Ett tillfälligt inhopp 
kunde jag tänka mig, 
men PMU-ledningen 
ville att jag skulle stanna 
åtminstone i tre år.

Han sa ändå ja, och 
det har han inte ångrat en sekund, säger Allan när 
jag ringer honom en septemberdag nästan tre år 
senare. 

NÄR JAG BER HONOM BERÄTTA om jobbet är 
det som att dra tappen ur tunnan. Det bara flödar.

– Butiken började ju väldigt enkelt en gång för 
ganska länge sedan. Mer som en hobbyverksam-
het. Men i dag har second hand blivit en stor och 
proffsig bransch, och det gäller för oss att hänga 
med. 

Och hur hänger man med? Genom tydlighet. 
Struktur. Ordning och reda. Och nytänk. Alla år 
som affärsutvecklare inom näringslivet har satt 
sina spår, det märks när Allan utvecklar sin syn på 
secondhandverksamheten.

– Att komma in i vår butik ska inte ge en känsla 
av loppis, utan mer vara som att kliva in på Åhléns 
varuhus. Vi lägger ned mycket tänk bakom hur 
vi exponerar varorna. Hyllorna ska vara välfyllda 
och kläderna sorterade efter färg. 

– I dag utgör vår största kundgrupp kvinnor i 
åldern 20-40 år. Det kräver ett annat sätt att tänka.

I BUTIKEN I ÖJEBYN i Piteås utkant har Allan 
3 000 kvadratmeter att spela med. Tre personer 
arbetsleder. Varje avdelning har en ansvarig. För-
utom de anställda drivs verksamheten av en stor 
skara volontärer.
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Allan Thorsell har haft olika chefsposter inom näringslivet. Tjänat 
bra med pengar både åt sig själv och företagen. 

– Men ingenting slår det här, att vara chef för PMU Second Hand i 
Piteå, säger han. För även om också vi vill ha in mycket pengar, så är 
det alla människors lika värde som är det centrala i verksamheten.
TEXT: BIRGER THURESON  / FOTO:PRIVAT

”DET HÄR ÄR 
DET ROLIGASTE 
JAG GJORT”
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STÖD OSS REGELBUNDET – BLI MÅNADSGIVARE! 

Som månadsgivare skapar du  
  förutsättningar för att män   
niskor i fattigdom ska få chans till 
ett värdigt liv och redskap att själva 
förändra sin situation. 
Din månatliga gåva dras via 

autogiro. Enkelt och bekvämt för 
dig och ovärderligt för oss.

SÅ BLIR DU MÅNADSGIVARE:
Registrera dig med bankid på pmu.
se/manadsgivare eller kontakta oss 

för att få en anmälningstalong.
Telefon: 08-608 96 00
Mejl: info@pmu.se
Fyll i talongen med dina person 
och bankuppgifter och skicka den 
till oss. Pg 90 00 50-6

Skanna  
QR-koden
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Men PMU Second Hand är så mycket mer. Rätt använda 
är våra butiker en plats för upprättelse och gemenskap på 
det lokala planet. Hit kommer människor som behöver 
ett socialt sammanhang. Människor som av olika skäl har 
svårt att få jobb och behöver en ny start i livet. Och hit 
kommer sådana som inte alls har några sociala eller eko-
nomiska problem, men som i ett volontärarbete får utlopp 
för sin längtan att leva inte bara för sig själva, utan också 
vara med och göra världen lite bättre. Det är stort!

HELHETEN I PMU:S ARBETE gestaltas kanske inte 
vackrare någon annanstans. Det handlar om ett holistiskt 
förändringsarbete både här hemma och långt borta. Det 
handlar om ekonomi, gemenskap och samarbete för att 
människor ska få en ny chans på livets alla områden, både i 
Sverige och i våra samarbetsländer.

Så nästa gång du behöver köpa något – gör som många 
andra förståndiga människor. Börja ditt sökande i en se-
condhandbutik. Hittar du vad du söker, så bidrar du till en 
hållbar utveckling och en bättre värld. Gör du det inte, så 
kan du köpa nytt, med eftertanke – konsumentmakt kan 
göra skillnad i all handel.  

Tillsammans förändrar vi världen, ett steg i taget. Se-
condhandbutikerna bidrar starkt till den förändringen. 

D et blir allt tydligare att både världen och 
enskilda människors liv förändras på ett ge-
nomgripande sätt genom den globala pan-
demi som pågår. Allt kommer inte att vara 
som förut när den väl ebbat ut. Så hur tänker 
vi då? Vilka förändringar krävs i vårt sätt att 
leva och arbeta?

Klart är att krisen slår olika hårt i olika delar av världen. 
Värst drabbas de som lever i områden med stor utsatthet 
och fattigdom. De som tidigare 
kunde skymta ett hopp, eftersom 
kampen mot den globala fat-
tigdomen varit framgångsrik de 
senaste årtiondena. 

Men så kom coronapandemin, 
vars konsekvenser vi har svårt att 
överblicka. Det vi vet med säker-
het är att den dramatiskt försäm-
rar möjligheterna att nå viktiga 
mål i Agenda 2030 – som att 
avskaffa fattigdom och hunger, 
främja fred och rättvisa i världen 
och framgångsrikt bekämpa klimathoten. Nu kastas yt-
terligare tiotals miljoner människor ut i extrem fattigdom 
där man ska försöka överleva på mindre än 17 kronor per 
dag. Antalet människor i behov av humanitärt stöd har 
fördubblats på kort tid. 

PANDEMIN SLÅR HÅRT också mot vårt eget land. Även 
i Sverige påverkas folkhälsan och ekonomin. Den sociala 
isoleringen får negativa effekter. 

Mot den här dystra bakgrunden känns det bra att i det 
här numret av vår tidning få spegla PMU Second Hand 
lite mer ingående. De butiker vi driver tillsammans med 
församlingar runt om i Sverige utgör en oerhört viktig in-
komstkälla för vårt biståndsarbete. De är med och skapar 
resurser som gör skillnad i våra samarbetsländer. 

HANDLA SÅ DET GER DUBBEL EFFEKT

” Antalet 
människor 
i behov av 
humanitärt 
stöd har för-
dubblats på 
kort tid.”

Niclas Lindgren
Direktor, PMU
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Under november och decem-
ber fokuserar PMU kommuni-
kation och insamling på barns 
behov runt om i världen.  Co-
ronapandemins konsekvenser 
drabbar vuxna hårt i form av 
nedstängning av samhället, so-
cial distansering och förlorade 
inkomster. Men långsiktigt 
slår pandemins följder ännu 
hårdare mot barn, och framför 
allt då flickor. 

– När covid-19 bröt ut så 
behövde vi anpassa oss till 
massa förändringar som re-
geringen krävde. Min största 
utmaning är studierna för det 

krävs att man är uppkopplad, 
men jag kan inte studera on-
line för vi har inte råd att skaf-
fa internet, berättar 11-åriga 
Mary Grace i Filippinerna.

PMU:s partner arbetar på 
olika sätt för att alla barn ska 
gå i skolan och inte utnyttjas 
som arbetare, könsstympas 

eller giftas bort. Hälsosinsat-
ser och sjukvård är andra sätt 
där vi är med och ger barn en 
tryggad framtid, liksom ge-
nom att informera föräldrar 
och beslutsfattare om barns 
rättigheter.

På grund av covid-19 har 
arbetet i våra samarbetslän-
der blivit än mer utmanande, 
och allt stöd behövs för att fler 
barn ska få gå i skola och få 
tillgång till hälsovård, mat och 
vatten. Annars riskerar en hel 
generation att gå förlorad. 

TEXT: ANNELIE EDSMYR
FOTO: PMUI

PMU SAMLAR IN FÖR ATT STÖTTA BARN

Mary Grace saknar skolan.
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PMU (Pingstmissionens 
utvecklingssamarbete) är 
de svenska pingstförsam-
lingarnas biståndsorganisa-
tion. PMU arbetar tillsam-
mans med församlingar 
och samarbetspartners i 
143 projekt i 32 länder.

” Jag kan inte 
studera on line 
för vi har inte 
råd att skaffa 
internet.”

Årets fredspris  
till bistånds
organisation
För två år sedan gick No-
bels fredspris till Denis 
Mukwege och hans arbete 
för DR Kongos utsatta 
kvinnor och för mänskliga 
rättigheter i en svårt utsatt 
del av världen. Ett arbete 
som PMU stöder.

I år var det på nytt ett 
biståndsarbete som fick 
fredspriset, nämligen 
FN:s livsmedelsprogram 
(WFP). I den norska no-
belkommitténs motive-
ring heter det, att orga-
nisationen får priset ”för 
dess försök att bekämpa 
svält, för dess arbete med 
att förbättra villkor för 
fred i konfliktområden, 
och för att de är en dri-
vande kraft i försöken att 
förhindra användandet av 
svält som vapen i krig och 
konflikter.”

I ett uttalande säger 
WPF:s verkställande di-
rektör David Beasley: 

– Alla de 690 miljoner 
hungriga människor som 
finns i vår värld idag har 
rätt att leva i fred och utan 
hunger.
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Bli Barnens rätt-vän, så att fler barn kan få tillgång  
till hälsovård, vatten, mat och skola.

PMU.SE/MANADSGIVARE Välj ändamål ”Barnens rätt” 
SWISH 90 00 506 Märk din gåva ”Barnens rätt” 
PG 90 00 50-6 Märk din gåva ”Barnens rätt”


