
Juvelyn Gumal-In har vigt sitt liv åt att ge ett  
filippinskt urfolk utbildning, sjukvård och rösträtt

”NO SLAVES” SKA  
SYNLIGGÖRA DET  
MODERNA SLAVERIET  

JOHANNES VILL  
FÅ PMU ATT TÄNKA  
KLIMATSMART

LÅT VÄRLDEN  
VARA MED PÅ  
GUDSTJÄNSTEN

EN TIDNING FRÅN PMU
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    gör skillnad
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Kvinnor 
höjer sina 
röster

Matilda Nyamai, redaktör
redaktion@pmu.se
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4  Flera av de som leder våra sam-
arbetspartners projekt runtom i 
världen är kvinnor. Här får ni möta 
fem av dem och läsa om hur de är 
med och förändrar sina samhällen. 

10  Genom utbildning uppmuntrar 
palestiniern Diana Saaman unga 
människor att stå på egna ben och ta 
samhällsansvar.

15   Fyra svenska journalister och en 
fotograf reste till Kenya med PMU 
för att lära mer om könsstympning. 
Där träffade de massajer som nu 

ändrat sin syn på den djupt ingrodda 
traditionen. 

16   PMU har tillsammans med 
Örnsköldsviks pingstförsamling och 
IBRA dragit igång kampanjen ”No 
Slaves” för att belysa det moderna 
slaveriet. Läs om vårt arbete mot 
barnarbete i Togo. 

22   Ett år efter tyfonen Idai drog in 
över Zimbabwe kämpar människor 
fortfarande med sin överlevnad. Nu 
får utsatta hushåll hjälp med utsäde 
för att få igång sina odlingar igen. 
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Karate styrker kvinnors hälsa och självförtroende i DR Kongo
På eftervårdsboendet Maison Dorcas, som är en del av Panzisjukhuset i DR Kongo, får unga kvinnor som överlevt sexuellt våld långsik-
tig rehabilitering och stöd. Som en del i rehabiliteringen erbjuds de att delta i fysiska aktiviteter. Karate är en mycket uppskattad akti-
vitet som stärker kvinnornas fysiska hälsa och självförtroende.
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BILDEN

J
ag har skrivit om bistånd och 
utveckling i elva år. Rest världen 
över. Besökt ett oräkneligt antal 
projekt. Intervjuat hundratals 
människor på gräsrotsnivå. Det 
jag inspireras mest av är alla be-

gåvade och passionerade kvinnliga projekt-
ledare. Kvinnor som trots att de lever i svåra 
kontexter vigt sina liv för att andra männ-
iskor ska få bättre levnadsförhållanden. Som 
offrat sin bekvämlighet för att bo i områden 
utan rinnande vatten och där säkerheten är 
opålitlig. De jag mött har några saker gemen-
samt, de kan kulturen, drivs av en längtan 
att göra skillnad i sina medmänniskors liv 
och har många gånger själva en historia att 
berätta. I sitt ledarskap sätter de andra först 
och vill se andra växa. De vill se människor 
som lever i fattigdom bli presidenter, advo-
kater och förändringsaktörer i sina länder. 

Jag är så glad att i detta nummer av tid-
ningen kunna berätta om fem kvinnor som 
PMU samarbetar med. De jobbar många 
gånger under svåra förhållanden, men de 
ger inte upp. Och de når framgång i sitt ar-
bete som påverkar generationer efter dem. 

Vi drömmer om att fler församlingar ska 
vara med i vårt gemensamma globala ar-
bete, vara med och stötta dessa eldsjälar ute 
i fält. PMU är de svenska pingstförsamling-
arnas egen biståndsorganisation. Här får ni 
läsa om hur det går till om man som försam-
ling vill engagera sig. 

Du får också möta miljöförebilden Johan-
nes Widlund som jobbat med PMU:s nya 
miljöstrategi, läsa om barn i Togo som ut-
nyttjas som arbetskraft och om en journa-
listresa till Kenya som gav ringar på vattnet.   
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En fungerar som en brygga mellan de allra fattigaste och regeringen, en 
annan bekämpar könsstympning bland sin folkgrupp, en tredje har gått 
runt bland väpnade grupper och medlat fred. Här ska ni få möta några mo-
diga kvinnor som PMU samarbetar med i olika länder. De är inte orädda, 
men drivs av en passion att göra skillnad. Några jobbar i samhällen där 
just kvinnan är marginaliserad och många gånger inte lyssnad till. Läs om 
Juvelyn, Abigael, Diana, Safiatou och Dhana. Alla bidrar de till att göra 
livet bättre för sitt folk. 

TEXT: MATILDA NYAMAI

FOKUS / KVINNOR SOM LEDARE

KVINNOR SOM 
FÖRÄNDRAR 
SAMHÄLLEN
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I flera år har Juvelyn Gumal-In i Filippi-
nerna rest ut i avlägsna byar på ön Mindoro 
för att möta urfolket mangyanerna. Trots 
faror och motstånd har hon kämpat för 
att de ska få utbildning, sjukvård och 
rösträtt. 

– Jag drömmer om att mangya-
nerna en dag ska bli högutbildade 
och jobba som advokater, lärare och 
läkare bland sitt eget folk, säger 
Juvelyn. 

Sedan andra världskriget har mangyanerna tvingats att lämna 
sina ägor i låglandet och fly upp i bergen där de idag lever isole-
rade från omvärlden. De bor i områden där rebellgrupper härjar 

och där väderförhållandena är opålitliga. Tyfoner med 
översvämningar är vanligt. 

JUVELYN GUMAL-IN har vigt sitt liv åt att 
jobba bland mangyanerna. Hon såg hur diskri-
minerade de var. De var inte registrerade som 
medborgare i det filippinska samhället, sak-
nade utbildning, tillgång till sjukvård och rent 
vatten. För nio år sedan startade hon tillsam-

mans med mangyanerna organisationen PMUI 
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”Om du kan läsa 
så kan du följa 
samhällsdebatten”
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Juvelyn 
Gumal-In

FOKUS / KVINNOR SOM LEDARE

som idag jobbar i 65 byar på ön Mindoro.
– Det är viktigt att mangyanerna också känner till sina rät-

tigheter, så att de får åtnjuta dem på samma sätt som jag, säger 
Juvelyn.  

HON STARTADE alfabetiseringsprogram där de fick lära sig läsa, 
skriva och räkna. Detta fick också många andra positiva effekter.  

– Om du kan läsa så kan du följa samhällsdebatten och delta 
i de allmänna valen och välja rätt människor att sitta i reger-
ingen. 

En viktig del i Juvelyns jobb är att ha koll på vilket stöd och 
vilka rättigheter mangyanerna har enligt statens bestämmel-
ser och utkräva dessa rättigheter. Därför sitter hon med i olika 

politiska organ för att påverka regeringen att fatta rätt beslut för 
utvecklingen bland mangyanerna. 

– Man kan säga att mitt jobb är att bygga en bro mellan fat-
tig och rik, mellan regering och samhälle. Men idag behöver jag 
inte längre föra mangyanernas talan inför regeringen på samma 
sätt. De skriver själva brev till regeringen så att de ska göra nå-
got åt deras situation och lösa deras problem. 

Lokal samarbetspartner:  
Pampamayanang Mangyan Ugnayan Inc., PMUI
Samarbetsförsamling: Tenhult pingstförsamling

FOTO: HANNA GRANLÖF



”Jag vill se ett  
samhälle fritt från 
könsstympning”
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Abigael Naishorua Letuati leder ett anti-
könsstympningsprojekt bland massajerna i 
Kenya. Hon är själv massaj och drömmer om 
ett samhälle fritt från könsstympning, där 
flickor får utbildas och vara med och bidra 
till utveckling av sina byar. 

På vilket sätt är du med och förändrar ditt samhälle? 
– Jag jobbar med ett anti-könsstympningsprojekt bland mas-

sajerna. Vårt huvudfokus är att helt utrota könsstympning. Ge-
nom projektet når vi både kvinnor och män, men också barn. Vi 
jobbar också gentemot den lokala regeringen och bychefer för 
att få till en förändring. Vi har startat påverkansgrupper som 
kämpar mot könsstympning ute i byarna. De identifierar pro-
blem som tidiga äktenskap, tvångsäktenskap och könsstymp-
ning. De följer upp med föräldrarna vilka regler som gäller och 
vilka åtgärder som vidtas om de inte följer lagen. 

Kan du ge exempel på hur ni arbetar bland massajerna? 
– Vi besöker hemmen där vi berättar historier om människors 

upplevelser från att ha blivit könsstympade. De flesta har ingen 
aning om hur könsstympning påverkar kvinnan. De har inte 
förstått att smärtan de genomlider har ett samband med att de 
omskurits. 

Vilken förändring har du sett? 
– När jag först kom till byarna var de inte öppna. De låtsades 

som att könsstympning inte existerade där. Men så snart jag och 
projektpersonalen hade lyckats skapa en vänskaplig atmosfär så 
berättade de sanningen. 

– Vi har sett många människor som förändrat sina beteen-
den. Kvinnor som tidigare utfört ingreppet har slutat omskära 
och flickor vågar nu säga ifrån och anmäla sina föräldrar om de 
tvingar dem att könsstympas.  

Varför är detta jobbet viktigt för dig? 
– Idag utbildas människor i Kenya, men många massajer sak-

nar utbildning. Den största anledningen till att de inte utbildas 
är på grund av att flickor könsstympas. När en flicka könsstym-
pats gifts hon bort, blir gravid och slutar skolan.

Vilka utmaningar möter du som kvinna i detta arbete? 
– Det är svårt för mig som kvinna att vinna respekt från män 

som är äldre än min make. Jag kan inte bara tillrättavisa en man 
när han gör fel eftersom det kan skapa en fientlig atmosfär. När 
vi till exempel går in och räddar en flicka från könsstympning 
så måste jag visa pappan respekt. Annars kan man förlora fallet. 
Samtidigt som vi är tuffa och tydliga, måste vi visa medkänsla, 
det kan emellanåt vara en utmaning. Om du begår ett misstag 
kan du få hela byn emot dig. 

Att inte könsstympas är en rättighet för alla kvinnor. Vad 
mer vill du se vad gäller kvinnors rättigheter i Kenya? 
– Jag vill att kvinnor blir medvetna om sina rättigheter. 

Kvinnor på gräsrotsnivå utbildas inte om sina rättigheter. De 
behöver känna till att med rättigheter följer ansvar. Att det till 
exempel är olagligt att skada en annan person genom köns-
stympning. Men vi behöver även utbilda männen om deras rät-
tigheter. Det jag sett är att när man bara utbildar kvinnor om 
deras rättigheter så känner männen att man bara kommit dit för 
kvinnornas skull. I mitt samhälle är det ofta männen som förne-
kar kvinnorna sina rättigheter. 

Vad är ditt långsiktiga mål? 
– Jag vill se ett samhälle fritt från könsstympning. Men för att 

en kulturell förändring ska ha effekt krävs tid. 

Lokal samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Kenya, FPFK 
Samarbetsförsamling: Botkyrka pingstförsamling

FOKUS / KVINNOR SOM LEDARE

8   PMU  NUMMER 1  2020
FOTO: MATILDA NYAMAI



  PMU  NUMMER 1  2020    1110   PMU  NUMMER 1  2020

Xxxxxxx
xxxxxx

Mer än hälften av dem som bor i Palestina 
är under 24 år. Många av dem känner sig 
bortglömda av samhället. Diana Saaman har 
utbildat hundratals barnledare och rektorer 
i aktivt medborgarskap, demokrati och  
mänskliga rättigheter. Hon drömmer om att 
genom dem inspirera unga. 

På vilket sätt är du med och bidrar till förändring i det pa-
lestinska samhället? 
– Jag jobbar för Palestinian Bible Society med att strategiskt 

hitta dem som har ett stort inflytande bland barn och unga i 
Palestina. Vi har tränat flera hundra rektorer som har ansvar för 
omkring 500 elever per skola. Genom att utbilda dem får elev-
erna förhoppningsvis bättre förebilder, bättre social kompetens 
och emotionell intelligens. 

Varför är detta jobbet viktigt för dig? 
– Jag älskar mitt folk och utmanar dem att vilja sträva mot 

att leva ett bättre liv, oavsett konflikten som pågår och de svåra 
tider vi går igenom.

Vilken förändring vill du se? 
– Palestinierna har med anledning av konflikten lärt sig att 

vara offer. Vi har alltid varit beroende av resurser utifrån. Det 

”När man lever  
med varandra,  
bygger man tillit”

” När jag höjer rösten och 
talar har jag märkt hur 
andra kvinnor också vågar 
uttrycka sin åsikt.”

finns saker som vi inte kan förändra. Men vi försöker uppmunt-
ra människor att stå på egna ben, även om de inte har alla resur-
ser. Jag jobbar mycket med att förändra tankemönster och hur 
man ser på situationen. I många fall använder vi konflikten som 
en ljushållare som vi hänger upp alla problem på. Att jag slår 
min fru är konfliktens fel. Att jag inte har ett jobb, är konfliktens 
fel. När man ändrar människors sätt att tänka så börjar de få 
hopp om att själva förändra saker. De börjar se att de inte behö-
ver vara beroende av externa resurser. 

– När du gör något för samhället du lever i bygger det också 
upp en känsla av tillhörighet. Det bygger upp hopp för mig att 
stanna där och leva i Palestina. 

Hur lever du själv? 
– Här är en annan religion och kultur än den vi som familj väl-

jer att följa. Men vi lever på ett sätt som visar att vi älskar våra 
medmänniskor. När man lever med varandra, bygger man upp 
tillit. Människor blir mindre rädda och mer intresserade av vem 
du är.  Det finns barriärer mellan kristna och muslimer, barriärer 
som finns där för att människor inte vet så mycket om varandra.  
Men de är mina grannar, mina vänner, de lever runtom mig. När 
du känner människor blir det mindre hotfullt, det blir svårt att 
hata dem. I Palestina har vi fortfarande hopp om att en dag leva 
i ett integrerat samhälle

Hur tror du att kvinnor kan få mer utrymme i det palestin-
ska samhället? 
– Kvinnors röst hörs inte. Ibland märker jag att min röst 

tränger igenom. Jag talar ofta för andra kvinnor också. När jag 
höjer rösten och talar har jag märkt hur andra kvinnor också vå-
gar uttrycka sin åsikt. Någon måste bara ta första steget. 

Lokal samarbetspartner: Palestinian Bible Society, PBS 
Samarbetsförsamling: Umeå pingstförsamling och Botkyrka pingst-
församling

FOKUS / KVINNOR SOM LEDARE
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”Jag kan inte se på när Mali förstör sig självt”
Safiatou Tinta leder EEADM:s projekt i Mali med
fokus på jämställdhet. Hon bor i Mopti-regi-
onen där det pågår en konflikt mellan två 
folkgrupper. Massakrer har ägt rum, med 
över hundra döda. Safiatou har engage-
rat sig i medling och fredsskapande i 
byarna. Trots faror har hon gått runt och 
pratat med stridande grupper. 

”Vi har skapat kvinnogrupper i byar där vi 
jobbar. I vissa av dem finns kvinnor från två 
etniska grupper som ligger i konflikt med var-
andra, men de kan mötas och prata fredligt inom 
gruppen. Detta har lett till goda relationer mellan de 
kvinnor vars män strider mot varandra. 

Jag fick höra av några bybor att folk kom dit med vapen och 
attackerade dem. Jag kände att någon behövde ge sig av till de 
här personerna och be dem sluta. Jag kontaktade flera olika le-
dare i byarna där det varit mycket konflikt och oroligheter. Det 
handlade om två folkgrupper och jag pratar bådas språk. Först 
pratade jag med dem om att konventionen om mänskliga rättig-
heter säger att alla har rätt att leva. Jag frågade dem vad de tror 
orsaken är till att människor gör varandra illa och dödar varan-
dra. De svarade att det är på grund av hat, att det finns egoism 
och att vi inte tycker om varandra. Andra sa att när man är fat-
tig blir man bitter och arg på livet. De som lyssnade höll med 

om att vi behöver leva tillsammans, de höll med om att 
livet blir lättare om man lever i harmoni. 

Vi var några som stämde träff med en beväp-
nad grupp, en slags milis som bildats bland ett 

av folkslagen. Vi ställde villkoret att de inte 
skulle komma till mötet med oss beväpnade. 
De respekterade vårt villkor. Vi pratade med 
dem om att lägga ner vapnen och analysera-
de tillsammans hur livet ser ut när det råder 
en konflikt och hur livet är när det är fred. Jag 

frågade dem hur vi kan ta oss ur den här situa-
tionen. De ansåg att man behövde sitta ner och 

prata med varandra. 
Det är ovanligt i vår kultur att en kvinna som jag 

reser omkring och pratar med män med vapen. Jag gjorde 
det trots att jag var rädd. Men jag gjorde det därför att fred är 
nödvändigt för utveckling. Dessutom är vi alla berörda, jag kan 
inte stå och se på när mitt samhälle förstör sig självt.”

BERÄTTAT AV SAFIATOU TINTA

Lokal samarbetspartner:  
Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu du Mali Bamako, EEADM 

Samarbetsförsamling: Lunds pingstförsamling

”Mitt ansvar är att vara en förändringsaktör”
Dhana Lama är programchef för United Mission 
to Nepal, UMN. Hon vill se ett samhälle fritt 
från fördomar och där alla ges samma rät-
tigheter och möjligheter oavsett kön eller 
kasttillhörighet. 

”Som programchef har jag förmånen att 
både sitta ner med människor i de mest 
utsatta områdena i Nepal, och samtidigt 
påverka politiska beslut för förändring. Mitt 
jobb är att föra samman de allra fattigaste och 
beslutsfattare.  

Som kristen anser jag att det är mitt ansvar att 
vara en förändringsaktör. Jesus bröt alla kulturella 
normer och barriärer. UMN jobbar med dem som befin-
ner sig längst ner i samhället och lyssnar på dem. I Nepal har vi 
kastsystem och grupper som missgynnas. Min dröm är att se att 
både män och kvinnor behandlas med respekt och kärlek och 
återfår sin identitet och värdighet. Du ska inte behöva skämmas 
för att du tillhör Dalit (kastlösa) eller för att du är kvinna. När 

flickor blir sjuka ska de få samma vård som pojkar. De 
ska inte behöva gifta sig när de är barn eller innan 

de fått gå färdigt skolan. Kvinnor ska inte be-
handlas som andrahandsmedborgare som man 

bara kan byta ut som om man byter skor. Det 
finns så många ordspråk i Nepal som förmin-
skar kvinnan. Vi måste ges samma möjlighet 
som männen och man måste lyssna till oss. 
Men för att nå jämställdhet måste vi också 
stärka männen. Om de inte förstår vikten av 

jämställdhet så kommer ingen förändring att 
ske.” 
(UMN jobbar med jämställdhet i alla projekt.) 

BERÄTTAT AV DHANA LAMA

Lokal samarbetspartner: United Mission to Nepal, UMN 
Samarbetsförsamlingar: Smyrnakyrkan Göteborg, Mölndals Pingst-
församling, Östermalmskyrkan Kristianstad
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Kristin Elmquist jobbar med 
påverkansfrågor och jäm-
ställdhet på PMU. Hon menar 
att kvinnor som ledare och 
förändringsaktörer är avgö-
rande för att ett samhälle ska 
utvecklas. Här ger hon sin 
syn på saken. 

Jag är uppvuxen i en liten by i Småland 
där småföretag och frikyrkor låg tätt och 
där ideellt engagemang var en självklar-
het. Jag fick som barn lära mig att jag 
kunde göra precis vad jag ville i livet. Men 
när jag växte upp märktes begränsning-
arna. Jag upptäckte att vissa dörrar var 
svårare att gå igenom, jag fick uppleva 
att min röst inte blev hörd och att min lön 
inte var lika hög som min kollegas – en-
bart på grund av att jag är kvinna. Kvinnor 
har genom historien fått kämpa hårdare 
för att få en plats i nationella parlament, i 
bolagsstyrelser, ledarpositioner i kyrkan 
och i civilsamhället. Därför är det roligt 
att i detta fokusreportage kunna läsa om 

kvinnor som är med och förändrar sina 
samhällen, som har en ledarskapsposition 
och bidrar till utveckling. Detta är några 
konkreta exempel på hur viktiga kvinnli-
ga ledare är. PMU vill utveckla sitt arbete 
med att stödja och uppmuntra kvinnliga 
ledare i våra globala nätverk. Detta kom-
mer vara en viktig del i PMU:s fortsatta 
jämställdhetsarbete de närmsta åren. 

I GRUNDEN HANDLAR jämställdhet 
om rättvisa, om att alla individer ska ha 
samma möjligheter och rättigheter i li-
vet. Samtidigt gynnar ökad jämställdhet 
samhället som helhet – den ekonomiska 
utvecklingen blir bättre när kvinnor är 
en del av arbetskraften och samhällen 
blir fredligare när kvinnor inkluderas vid 
fredsförhandlingar. Men mycket arbete 
återstår innan vi uppnått jämställdhet. 
Idag är endast 23 procent av världens par-
lamentariker kvinnor, två miljoner flickor 
könsstympas årligen och 720 miljoner 
flickor gifts bort före 18 års ålder. I Afrika 
söder om Sahara är den vanligaste döds-
orsaken bland flickor mellan 15–19 år rela-

terad till komplikationer i samband med 
graviditet.

PMU arbetar för att förbättra kvinnors 
möjligheter i en rad olika projekt tillsam-
mans med våra partners i världen. Vi ar-
betar också med att stärka våra partners 
kunskap om jämställdhet, bland annat 
genom vårt ambassadörsprogram där vi 
utbildar om jämställdhet. Vi stödjer också 
individer i våra nätverk som driver jäm-
ställdhetsfrågor i sin lokala kontext. 

PMU:s partners har flera kvinnor som 
leder projekt runt om i världen. De arbetar 
i svåra situationer, de möter ofta fördomar 
och blir ifrågasatta, men fortsätter ändå. 
De spelar en stor roll, de kan nå utsatta 
kvinnor och prata om känsliga frågor som 
inte är kulturellt accepterat att prata om 
över könsgränserna. De är också förebil-
der för andra. Dessa kvinnor ger hopp, 
men vi har fortfarande en lång väg kvar 
att gå innan både män och kvinnor har 
samma rättigheter och möjligheter, sam-
ma chans att få vara ledare. Därför fortsät-
ter kampen för jämställdhet!

TEXT: KRISTIN ELMQUIST

Kvinnor 
avgörande 
för samhälls-
utvecklingen

Kvinnor i världen
•  Av världens 1,3 miljarder fattiga 

människor är 70 procent kvinnor.
•  60 procent av de barn som inte 

går i skolan är flickor.
•  I de flesta länder har dubbelt 

så många kvinnor som män 
oavlönade arbeten.

•  Kvinnor tjänar i genomsnitt tre 

fjärdedelar av vad männen gör. 
Det gäller även de nordiska 
länderna. 

•  Endast 24 kvinnor i världen 
valdes till stats- eller regerings-
chefer under 1900-talet.

•  I början av 1995 bildades 
världens första regering med lika 

många kvinnor som män, det var 
i Sverige.

•  Sverige ligger på tredje plats 
i världen vad gäller förhål-
landena mellan kvinnor och 
män enligt UNDP:s index över 
makt, inflytande och inkomst. 
Norge och Danmark ligger etta 

respektive tvåa. 
•  FN-konventionen från 1979 om 

avskaffande av diskriminering 
av kvinnor har ratificerats av 170 
länder.

Källa: JämO

FOTO: MATILDA NYAMAI
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SYNTS OCH HÖRTS I MEDIAHALLÅ DÄR!

Var förändringen du  
vill se i världen

LÄS MER PÅ PINGSTPRAKTIKANT.SE/DT

SISTA ANSÖKNINGSDAG 16 APRIL

Ekot rapporterade om  
secondhands framgång
Den svenska secondhandhandeln fortsätter 
att växa kraftigt. De fem största kedjorna 
har ökat försäljningen med 15 procent. PMU 
är idag den näst största kedjan i Sverige. 

SR Ekot gjorde en intervju kring ämnet 
med Mats Hillerström, chef för PMU se-
condhand. 

Lokal uppmärksamhet  
under Black Friday
Under Black Friday höll PMU:s second-
handbutik i Östersund öppet extra och 
gjorde en satsning som innebar att man 
istället för att ge rabatt, dubblade priset 
på alla kläder under en dag. Detta för att 
visa på problemet med överkonsumtionen 
i samhället. Butikschef Emma Gustafsson 
blev intervjuad av både P4 Jämtland och 
Östersundsposten.

Sexuellt våld tema  
i Musikhjälpen
I december satt Therese Svensson från 
PMU i Musikhjälpens glasbur på Stora tor-
get i Västerås och intervjua-
des utifrån årets tema i 
Musikhjälpen, sexuellt 
våld i krig och konflikt. 
Therese är regionledare 
för Centralafrika och har 
under flera års tid haft an-

svar för PMU:s insatser i DR Kongo och vid 
Panzisjukhuset där bland annat kvinnor 
behandlas för skador efter våldtäkt. 

Intervjun sändes både i radio och TV. 
 

Debatt om Etiopiens framtid
Som en uppföljning på en tidigare debatt-
artikel i OmVärlden om Etiopien, som PMU 
skrev tillsammans med Act Svenska kyr-
kan, så publicerade vi en ny debattartikel 
i samband med fredsprisutdelningsdagen 
i samma tidning. I artikeln lyfte PMU och 
Act Svenska kyrkan de utmaningar som 
fortsatt finns i Etiopien och uppmanade 
svenska regeringen och Sida att bjuda in 
till samtal om hur vi kan samverka för att 
stödja de processer för demokrati, fred och 
försoning som har påbörjats. 

Uppmärksammade vatten- 
kampanj med kallbad
PMU:arna Niclas Lindgren och Dag Bohlin 
kallbadade för att uppmärksamma vat-
tenkampanjen ”Hur långt behöver du gå 
för ett glas vatten?”. 
Lokaltidningen Bot-
kyrka Direkt skrev 
en artikel om badan-
det som var ett led i 
att uppmärksamma 
vattenbristen i värl-
den. 

Studieguide till  
boken om Mukwege
PMU har tillsammans med Bilda 
tagit fram en studieguide till 
boken ”Denis Mukwege – en lev-
nadsberättelse” som kan använ-
das i bokklubbar och samtals-
grupper.

Boken handlar om läkaren 
Denis Mukwege och hans kamp 
mot det sexuella våldet i de östra 
delarna av DR Kongo. År 1999 
grundade han Panzisjukhuset 
med stöd från bland annat PMU. 
I takt med att det sexuella våldet 
ökade i regionen, har sjukhuset 
fokuserat på kvinnor och barn 
som blivit utsatta för våldtäkter. 
2018 tilldelades Denis Mukwege 
Nobels fredspris för sitt arbete 
mot sexuellt våld som vapen i 
krig och konflikter.

  Studieguiden innehåller sam-
talsfrågor som kan användas i 
grupp. 

Material finns att hämta på 
www.pmu.se. 

Therese Carlsén 
som gör prak-
tik i Filippi-
nerna genom 
Pingst Prakti-
kant. 

Vad gör du  
om dagarna?
– Jag gör praktik för PMU 

hos organisationen PMUI på ön 
Mindoro i Filippinerna. Ibland 
åker vi ut i bergsbyar för att göra 
födelsebevisregistreringar bland 
urfolket mangyanerna. Vissa da-
gar är jag på kontoret. Där har jag 
fått vara med och skriva ett pla-
nerings- och utvärderingsverktyg 
för PMUI:s kommande projekt. 
Nu senast har jag också doku-
menterat skador efter att en tyfon 
dragit fram över ön.

Beskriv omgivningen  
där du bor och jobbar
– Jag och två andra prakti-

kanter bor tillsammans i ett litet 
samhälle på ön Mindoro. Utanför 
vårt hus torkar grannarna ris på 
gatan och höns går lösa mellan 
trädgårdarna. Kontoret ligger 100 
meter bort.

Vad är roligast och jobbigast?
– Att resa ut i bergsbyarna och 

träffa urfolket är verkligen en av 
höjdpunkterna. Det som är job-
bigast är tidsskillnaden hem till 
Sverige som gör det klurigt att 
få till ordentliga samtal med fa-
miljen.

Vad är största skillnaden  
med att bo i Filippinerna  
och Sverige?
– Värmen, luftfuktigheten 

och intresset för karaoke. Här är 
otroligt varmt och fuktigt, och ka-
raoke hörs ofta hela dagar i sträck 
med start redan klockan sex på 
morgonen. 

Varför ska man söka  
till Pingst Praktikant?
– För att vidga sina vyer, träffa 

nya människor och få en inblick i 
hur utvecklingssamarbete fung-
erar. 

Journalister fick lära  
om könsstympning
Tillsammans med PMU:s pressekreterare 
Matilda Nyamai reste fyra journalister och 
en fotograf från bland annat Sveriges radio, 
Omni, Global och AFP för att besöka ett 
PMU-stött anti-könsstympningsprojekt i 
massajbyar runt staden Namanga i Kenya. 

Resan som pågick i nio dagar började i 
Nairobi med möten med FN-organet UNFPA, 
svenska ambassadören Anna Jardfelt och den 
kenyanska myndigheten mot könsstympning, 
Anti-FGM board, som presidenten instiftat. 
Man träffade också PMU:s partner FPFK som 
driver projektet ute på landsbygden. 

Från Nairobi reste gruppen vidare till 
Namanga och byar däromkring. Där fick de 
besöka massajhem och lära sig om massaj-
traditioner. De fick också en inblick i hur en 

könsstympningsritual går till. Kvinnor och 
män som nu ändrat sitt sätt att se på köns-
stympning berättade sina historier. Ett ex-
empel var en familj där en ung pappa till fyra 
barn vägrat låta sina flickor könsstympas, 
medan hans mamma som var traditionell 
barnmorska utfört mer än tusen könsstymp-
ningar, men idag helt slutat efter påverkan 
från projektet. Detta möte berörde flera av 
deltagarna.

– Det var väldigt intressanta historier och 
kul att höra att det går framåt, säger Fredrik 
Lerneryd, fotograf som var med på resan.

Det gavs gott om tid för intervjuer och 
journalisterna publicerad reportage i Afton-
bladet, Yle, ETC, Al Jazeera, P4 Extra, och 
Allers. 

Insamling till vattenprojekt gav 1,6 miljoner kronor 
Idag saknar mer än två mil-
jarder människor tillgång 
till rent vatten, något som 
inte bara är en utmaning 
för att överleva, utan även 
ett hinder för god hälsa och 
utveckling. 

Under hösten och vintern 
har PMU samlat in pengar 
till vattenprojekt runtom 
i världen. Genom insam-
lingskampanjen ”Hur långt 
behöver du gå för ett glas 
vatten?” samlade vi tillsam-

mans in 1,6 miljoner kronor. 
Flera personer bidrog 

genom att anta utmaningen 

att kallbada för att upp-
märksamma vattenbristen i 
världen. Några församling-
ar deltog i Adventsutma-
ningen och tävlade om vem 
som kunde samla in mest 
pengar. 

Vinnande församling 
var Mullsjö som under året 
kommer att få besök från 
PMU:s kommunikations-
team som tar med dem ut i 
världen genom ett inne-
hållsrikt event.

44,9 
miljoner kronor  
samlade PMU in under 2019!

Tack alla som bidragit!

PMU:s Johanna Litsgård Le-
bourne, Frida Schöld och Annelie 
Edsmyr tog ett kallbad.

Svenska journalister besökte massajbyar i Kenya där man jobbar med att utrota traditionen med könsstymp-
ning. Här intervjuar de en kvinna som tidigare omskurit flickor. 

 Niclas 
Lindgren



REPORTAGE / XXXXXXXXX

  PMU  NUMMER 1  2020    1716   PMU  NUMMER 1  2020

Togo i Västafrika är ett av de länder där det 
är vanligt med barnarbete. Många barn job-
bar upp till tolv timmar om dagen. Genom 
PMU:s partner har befolkningen i flera byar 
nu fått utbildning om barns rättigheter. 

Enligt UNDP:s utvecklings-
rapport för 2019 är 22,6 
procent av alla som arbetar 
i Togo mellan fem och 17 år 
gamla. Dotsé Komla Ahiave 
som arbetar för PMU:s partner 
ODOS, berättar om situatio-
nen. 

– Nästan alla i byarna, 
även barnen, arbetar med att 
samla sten och grus som säljs 
vidare. Hälsan påverkas all-
deles särskilt hos barnen som 
många gånger får ett tillplat-
tat kranium på grund av de 
tunga baljorna de är tvungna 
att bära. 

ODOS organiserar olika 
aktiviteter för att stärka res-
pekten för barns rättigheter 
och upplysa om att det är 

olagligt att tvinga barn att 
arbeta. Idag har de flesta barn 
i dessa byar börjat gå i skolan 
istället för att arbeta.

– En av förklaringarna 
till varför vi lyckats med det 
här så snabbt är att vi har 
pratat om barns rättigheter 
genom att använda kultu-
rella traditioner och värde-
ringar som alla känner till. 
Nu är drömmen att barnen 
inte ska hoppa av skolan och 
att föräldrarna fortsätter att 
respektera barnens värdighet 
och rättigheter, säger Dotsé 
Komla Ahiave.

* ODOS står för Office de Dé-
veloppement et des Oeuvres 
Sociales, Togo. 

40 miljoner människor sitter idag fast i 
modernt slaveri. Under 2020 kommer PMU 
tillsammans med IBRA och Pingst Örn-
sköldsvik att lyfta det moderna slaveriet i en 
gemensam satsning som går under namnet 
”No slaves”. 

Den 23 augusti 1791 gjorde några slavar på Saint Domingue 
uppror. Slaveriet avskaffades och staten Haiti grundades. Under 
1800-talet följde en lång process för att helt förbjuda slavarbe-
tet. Men slaveriet försvann inte, det ändrade bara form. Idag 

uppskattas att det finns fler slavar än vad det fanns under själva 
avskaffandet.

– Nu handlar det inte om att äga någon i samma utsträckning, 
även om den formen fortfarande finns. Är du utnyttjad och kon-
trollerad av någon mot din vilja utan att kunna lämna situatio-
nen så är du förslavad. Det kan bland annat handla om barnäk-
tenskap, sexuellt utnyttjande och tvångsarbete, säger Niclas 
Lindgren, direktor på PMU. 

I MÅNGA FALL är slaveriet kopplat till produkter som rika län-
der, som till exempel Sverige, importerar. Slaveriet är dolt längst 
ner i en produktionskedja och är svår att kontrollera. Enligt en 

rapport från Global Slavery Index är det produkter som datorer, 
mobiler, kläder, fisk, kakao och sockerrör som framför allt riske-
rar att ha kopplingar till slaveri. 

FÖR ATT STÖTTA KAMPEN som pågår runt om i världen med att 
utrota det moderna slaveriet, kommer PMU, IBRA och Pingst-
kyrkan i Örnsköldsvik att under året på olika sätt lyfta ämnet 
och visa på hur vi kan vara med och bidra till förändring. 

TEXT: ANNELIE EDSMYR

På pmu.se/noslaves kan du läsa mer om PMU:s arbete mot slaveriet. 

Barn arbetar 
ofta 12 timmar 
om dagen

Gemensam 
satsning mot 
slaveriet 

Vill du stötta kampen mot  
det moderna slaveriet?
Ge en valfri gåva via swish 90 00 506 eller PG 90 00 50-6 med märk-
ning ”No slaves PMU”. 

FOTO: LINUS JÖNSSON

FOTO: EVA SKOG

Så många i världen lever under slaveri
40,3 miljoner människor upp-
skattas leva under modernt 
slaveri. 
Av dessa är:
• 10 miljoner barn.

•  24.9 miljoner fast i tvångs-
arbete. 

•  15.4 miljoner fast i tvångs-
äktenskap. 

• 4.8 miljoner fast i sexslaveri.



– Det går inte att skilja eko-
logiska och sociala frågor åt, 
att älska sin nästa relaterar 
direkt till att ta hand om 
naturen, säger Johannes 
Widlund. Han är miljöråd-
givare och har jobbat fram 
ett förslag om hur PMU kan 
stärka sitt arbete kring miljö- 
och klimatfrågor. 
Johannes har på senare tid blivit frikyr-
kans röst i miljöfrågor. För två år sedan 
grundade han miljörörelsen God Jord som 
hjälper individer och kyrkor att leva håll-
bara liv. God Jord har idag 500 betalande 
medlemmar och är en växande rörelse, 
främst bland unga.  

– Det första budet vi får i bibeln är att 
bruka och bevara jorden och skapelsen. 
Detta är inte en sidofråga i ett kristet liv 
utan berör hur vi ser på det kristna upp-
draget. Jag gillar att se en kristen som en 
medarbetare eller medskapare till Gud, en 
trädgårdsmästare i relation till miljön.

Johannes brann för klimatfrågan re-
dan som barn och satt ofta och tittade på 
naturdokumentärer. Men det var först för 
några år sedan när han av en slump läste 
en studie från Världsnaturfonden som han 
insåg allvaret. 

– Det stod i studien att vi behöver 4,2 

jordklotsresurser om alla skulle leva som 
oss svenskar. Om vi fortsätter som vi gör 
nu så håller det inte. Svenssonlivet fung-
erar inte i relation till mina medmännis-
kor och mina moraliska principer, menar 
Johannes.  

– När jag studerade mer förstod jag vil-
ket fundament det är med miljöfrågorna 
för vårt välbefinnande, vi kan inte må bra 
om ekosystemet kollapsar. 

När jag tänker på vad jag kan göra 
för miljön, så tänker jag på källsor-
tering och att handla secondhand. 
Men är det riktigt så enkelt?
– Enkelt är det sista ordet att använda, 

även om enkelhet är ett ord jag gärna be-
tonar. Men det är ju superkomplext. Det 
handlar om specifika saker som källsor-
tering, men vi behöver också gå djupare i 
vår roll i skapelsen.

MILJÖ- OCH KLIMATFRÅGAN är ett av 
PMU:s kommande fokusområden för de 
närmaste åren. Därför anställde man Jo-
hannes som konsult för att utforma för-
slag kring hur miljöfrågan kan integreras 
i alla typer av projekt. Flera av de länder 
där PMU stödjer arbete drabbas årligen 
av miljökatastrofer. Nu senast drabbades 
Filippinerna av en tyfon och förra våren 
utsattes Zimbabwe och Moçambique för 
cyklonen Idai. Just nu pågår också torka i 
flera länder söder om Sahara och dålig luft 

tar livet av människor i storstäder i Asien. 
– Det finns städer i Indien där du för-

kortar livet med 15 år på grund av dålig 
luft, konstaterar Johannes. 

– Vi pratar mycket om miljöproblem 
och hur vi ska undvika dem, men istäl-
let borde vi prata om hur vi ska blomstra 
tillsammans med naturen. Om vi kan få 
skogar att komma tillbaka i de länder där 
PMU jobbar, så kommer insekter och djur 
tillbaka och det kommer börja regna igen. 
Jorden kommer att bindas samman så 
att den inte eroderar bort. Du kan plocka 
frukten från träden och få försörjning på 
det sättet. Ett led i detta blir att de mänsk-
liga rättigheterna tillgodoses, menar Jo-
hannes. 

Hur PMU kan integrera miljöaspekten 
i alla projekt skiljer sig beroende på kon-
texten tror han. 

– I könsstympningsprojekt kanske 
det är svårt att hitta en given as-
pekt, men med försörjningspro-
jekt och alla typer av jordbruks-
projekt så bli det en naturlig 
koppling. Men det kan också 
handla om enkla saker som 
solceller och elektricitet, 
och hur vi bäst driver an-
läggningar och sjukhus en-
ergisnålt, säger Johannes. 
TEXT: MATILDA NYAMAI
FOTO: KALLE LUNDIN
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Johannes  
Widlund
Ålder: 27 år
Jobb: Jag föreläser 
och är konsult inom 
miljöfrågor i kyrkans 
värld. Miljörådgivare åt 
PMU.
En vanlig arbetsdag: 
Ibland är jag ute i kyrkor 
och föreläser, ibland 
skriver jag på någon 
rapport eller samordnar 
God Jord satsningen. 
Det är en miljörörelse 
som jag startat och är 
ordförande i. 
Bor: Örebro
Fritiden: Jag spelar 
och sjunger och tycker 
också att fotboll och 
matlagning är roligt. 
Hur lever du 
klimatsmart? För mig 
är det viktigt att i mesta 
möjliga mån leva som 
jag lär. Jag försöker 
tänka på det i allt jag 
gör – hur jag reser, äter 
och bor. 

Han ska hjälpa  
PMU att tänka  
klimatsmart 
Johannes Widlund ska stärka miljöarbetet

Johannes tips på hur vi bäst kan värna om miljön  
Man kan tänka utifrån olika b – bilen, biffen, börsen och bostaden. Bilen handlar om resor, 
biffen om vad vi äter, börsen vad jag låter mina pengar gå till, både hur jag sparar och inves-
terar och hur jag ser på konsumtion. Kan jag leva lite enklare och handla mer secondhand? 
Bostaden handlar om att fråga sig hur stort man egentligen behöver bo. 
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FÖRDJUPNING/ FÖRSAMLINGSENGAGEMANG

Boka gärna oss  
för en föreläsning
Vi besöker gärna gudstjänster men kan 
även medverka vid andra tillfällen som 
kvinnofrukostar, volontärträffar, RPG-
träffar, filmvisningar, bokklubbsträffar, 
kafékvällar eller församlingsdagar. 

Tillsammans skapar vi en bättre värld!
FÖRETAG MED SOCIALT ANSVAR

200211 PMU företagsannons 164x56.indd   1 2020-02-11   17:40:56

•  DR Kongo – från första 
spadtaget till fredspris. 

 •  Humanitärt – vårt ge-
mensamma uppdrag att 
rädda liv och lindra nöd. 
En föreläsning med fokus 
på PMU:s humanitära 
arbete. 

 •   Barnens rätt, vårt 
ansvar – vi berättar om 
olika barnrättsprojekt 
i världen och om hur 
barns förutsättningar kan 
förändras med ibland 
ganska små medel.

 •   Hur skapar man enga-
gemang för specifika 
frågor – så bygger man 
en PR och mediekampanj 
för att bidra till förändring.

 •   Modernt slaveri – så 
hänger det ihop, från 
Kongos gruvor till våra 
telefoner. 

 •   Agenda 2030 – vad är 
det och hur jobbar vi med 
att uppnå den?  
Den globala pingströrel-
sen och vårt samhälls-
ansvar.

För drygt 100 år 
sedan reste de första 
pingstmissionärerna 
ut i världen för att 
predika evangeliet. De 
såg mycket fattigdom 
och nöd och deras 
iver att göra något för 
människorna väcktes. 
Sjukhus och skolor 
startade och relatio-
ner formades. Något 
som PMU nu bygger 
vidare på genom att 
stödja lokala samar-
betspartners i flera 
länder genom olika 
utvecklingsinsatser. 
Men det kräver lång-
siktighet och troget 
engagemang. 

 TEXT: JOHANNA  
LITSGÅRD LEBOURNE

Det här 
pratar 
gärna PMU 
om vid ett  
besök:

1
2

3
4

5
6

7
8

Boka ett besök 
från PMU 
Vår personal är ofta 
ute och besöker 
projekt i världen 
och kommer gärna 
och medverkar 
i en gudstjänst 
eller någon annan 
samling och berät-
tar om hur arbetet 
går till och hur man 
kan vara med och 
stödja. (Se listan 
till höger på detta 
uppslag vad vi kan 
komma och prata 
om). 

 Ordna en kafé-
kväll, filmvisning, 
konsert eller ett 
boksamtal
Filmen ”The Man 
Who Mends 
Women” handlar 
om fredspris-
tagaren Denis 
Mukweges arbete 
vid Panzisjukhuset 
i DR Kongo. Visa 
filmen på er ort 
eller i er församling. 
I samband med 
filmvisningen kom-
mer vi gärna och 
berättar om arbetet 
på sjukhuset. Det 
finns också ett 
diskussionsmaterial 
kopplat till boken 
om Mukweges liv, 
som är framtaget av 
Bilda. Det är ett bra 
underlag för den 
som vill lära sig mer 
om hur föränd-
ringar kan göras på 
djupet. Varför inte 
starta en bokklubb i 
kyrkan?

Kontakta lokala 
medier
Lokala tidningar 
letar ofta efter 
spännande berät-
telser om lokala 
engagemang ute 
i världen eller på 
orten. Vi hjälper 
gärna till om ni har 
frågor kring media, 
pressmeddelanden 
och debattartiklar.

 Bli PMU- 
ambassadör
Vill du bli er 
församlings PMU-
ambassadör? Då 
får du regelbundet 
information från 
oss som du kan 
dela i församlingen. 
Kontakta oss så 
kommer vi igång 
tillsammans. 

Gör praktik
PMU erbjuder 
unga vuxna i 
åldrarna 20-30 att 
göra praktik i något 
av våra utvecklings-
projekt. Läs mer på 
pingstpraktikant.
se. 

Bjud in besökare 
Vi får ofta besök 
av våra samarbets-
partners runt om 
i världen som mer 
än gärna kommer 
till församlingar 
i Sverige och 
berättar om arbetet 
i sina länder. 
Kontakta oss om ni 
är intresserade av 
ett besök.

Starta en egen 
insamling
Starta en egen 
insamling via 
vår hemsida 
eller via sociala 
medier. Kanske vill 
du ordna ett spring 
lopp, eller annat 
event, eller rent av 
fira din födelsedag 
genom att bidra 
med en insamling. 
Varje krona 
behövs.

Så här går det till!
Den karismatiska rörelsen globalt som vi är en del av, har omkring 650 miljoner 
medlemmar. Tack vare våra relationer med lokala församlingar och organisationer 
kan vi nå fram till de allra mest utsatta. Genom din församlings engagemang, lokala 
partners på plats i några av världens mest utsatta länder och PMU som samordnare, 
kan vi tillsammans vara med och förändra världen. 

FOTO: PMU

Låt världen  
vara med på 
gudstjänsten 
Visa en informa-
tionsfilm från PMU 
– de finns på vår 
hemsida  
www.pmu.se. 
Eller bjud in oss att 
medverka och be-
rätta om arbetet. Ni 
kan självklart också 
ta upp en kollekt till 
något projekt ni vill 
stödja.

Så kan vi hjälpas  
åt att förändra  
världen

steg  
som  
gör  
skillnad 8

Hör av dig 
till oss på 
info@pmu.se
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PMU finansieras med stöd av Sida 
(Styrelsen för internationellt ut-

vecklingssamarbete). Sida delar 
inte nödvändigtvis de åsikter som 
här framförs. 
Ansvarig utgivare ansvarar för 
innehållet i tidningen. Redak-
tionen ansvarar ej för obeställt 
material.

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

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

PMU (Pingstmissionens utveck-
lingssamarbete) är de svenska 
pingstförsamlingarnas biståndsor-
gan. PMU arbetar tillsammans med 
församlingar och samarbetspart-
ners i 141 projekt i 31 länder.
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LEDARKRÖNIKA

D
e utgör en klar majoritet av dem som lever i 
fattigdom, av dem som inte får gå i skolan, 
och av dem som på olika sätt blir begränsade i 
att använda sina kunskaper och förmågor. De 
utgör också en majoritet av världens flykting-
ar, och en av tre har enligt WHO varit utsatt 

för fysiskt eller sexuellt våld. Allt oftare är de direkta måltavlor 
i konflikter och dessutom drabbas de många gånger hårdare 
än männen av krigets konsekven-
ser. Samtidigt är det ofta de som 
bär försörjningsbördan för famil-
jen. Jag talar förstås om världens 
kvinnor. Förutom ovanstående 
finns det många andra parametrar 
som visar på utsattheten de upp-
lever. Det finns väldigt många skäl 
att agera för förändring. Vid sidan 
om rättviseperspektivet är det väl 
känt att saker går bättre när också 
kvinnor bereds utrymme vid sam-
talsbordet, och när deras resurser 
och potential tas tillvara. Studier 
visar till exempel att chanserna är 
större att avtal sluts och att freden 
blir hållbar när kvinnor deltar i 
fredsprocesser. Vi behöver därför skapa förutsättningar för alla 
att vara med och forma framtiden. 

FRED OCH FRIHET kan inte tas för självklart, utan är precis 
som demokrati något som ständigt måste erövras. Inte heller 
kan rättigheter vi vant oss vid tas för självklara. En av de rät-
tigheterna handlar om jämställdhet, och att allas röst ska hö-
ras. I vårt arbete påminns vi gång på gång om att kvinnors lika 
möjligheter och involvering är något vi ständigt måste kämpa 
för, på varje plats och i varje generation. Det är helt avgörande 

om vi ska kunna skapa utveckling och fredliga samhällen. Med 
vårt breda världsvida nätverk har vi enorma möjligheter att 
påverka och ge kvinnor utrymme, så att de kan få en mer fram-
trädande roll i att bygga sina samhällen. Vi tror att kyrkan med 
dess miljontals medlemmar och stora nätverk världen över kan 
ha en stor betydelse i att skapa en plattform för kvinnor i freds-
arbete. Vi tror också att kyrkor och andra folkrörelser som 
arbetar för ett hållbart ledarskap med bred representation, har 
möjlighet att påverka och omvandla hela kulturer och samhäl-
len genom att kvinnor får en röst.

MOT DENNA BAKGRUND är det fantastiskt att läsa om de 
kvinnliga hjältar som lyfts fram i den här tidningen, som på 
olika sätt bär de fattigas röst. Det gäller i kampen mot fat-
tigdom i Nepal, könsstympning i Kenya, och för minoriteters 
rättigheter i Filippinerna. Det är fascinerande att läsa om våra 
vänner och kollegor, som med enormt mod och stor passion 
drivs vidare i sitt arbete för förändring för några av de mest 
utsatta i världen. Och som samtidigt genom sitt ledarskap är 
fantastiska föredömen för andra kvinnor. FN-konventionen om 
avskaffande av diskriminering av kvinnor har ratificerats av 
170 länder, men fortfarande återstår väldigt mycket att göra. 
Med goda förebilder är jag övertygad om att vi kan lyckas.

Vi behöver ge  
kvinnorna utrymme

Niclas Lindgren
Direktor, PMU

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:
Beställ anmälningstalong på:
Hemsidan: www.pmu.se/ma-
nadsgivare

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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” I vårt arbete 
påminns vi 
gång på gång 
om att kvin-
nors lika möj-
ligheter och 
involvering är 
något vi stän-
digt måste 
kämpa för.”Tyfondrabbade fick hjälp

Närmre 300 000 människor 
drabbades när tyfonen Kam-
muri drog in över Filippi-
nerna i början på december 
förra året. Hus raserades och 
odlingar ödelades. 66 000 per-
soner tvingades fly från sina 
hem.

PMU var snabbt framme 
med stöd genom den lokala 

samarbetsorganisationen 
PMUI som jobbar bland ur-
folket mangyanerna på ön 
Mindoro. De bor i avlägsna 
byar uppe i bergen och blev 
hårt drabbade av tyfonen. 
PMU har bidragit med 100 000 
kronor för att stötta befolk-
ningen att få igång sina jord-
bruk och odlingar igen. 

Ett år  
efter Idai
– Några av barnen i vår skola 
förlorade sina föräldrar, 
andra sina hem. Det var 
svårt för många att ens ta sig 
till skolan. Familjernas enda 
inkomst förstördes också av 
regnet, säger Smart Gumbo, 
lärare i Chipinge-distriktet 
i Zimbabwe. Tyfonen Idai 
drabbade befolkningen hårt. 
När cyklonen Idai drog in över Zimbabwe 
i mars förra året förstördes vägar, kom-
munikationsnätverk slogs ut och områ-
den översvämmades av vattenmassor. 
300 människor miste livet i landet. Många 
förlorade också sina hem och ägodelar. 

PMU var snabbt på plats genom den 
lokala samarbetspartnern  Assemblies 
of God Zimbabwe (AOGZ), för att bistå 
människor i Chipinge-distriktet, ett av de 

Tyfonen Idai drabbade befolkningen i Chipinge-distriktet i Zimbabwe hårt. Under 2020 får utsatta hushåll 
utsäde.
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värst drabbade områdena.  
– Det var verkligen deprimerande att 

se. Människor hade förlorat hoppet. Det 
var svårt att nå deras byar. Både vägar 
och broar hade förstörts, säger Kirion 
Mhazo, projektledare för AOGZ:s huma-
nitära insats i Chipinge. 

Trots svårigheter att nå fram, lyckades 
man dela ut matpaket och hygienartiklar 
till 500 hushåll. 

– Vi har flera positiva berättelser 
om vilken betydelse vår insats haft för 
männi skor och hur långt våra medel har 

räckt, säger Kirion.
Under 2020 får utsatta hushåll utsäde 

för att minska matosäkerheten i området. 
– När jag besökte området i november 

var mitt starkaste intryck hur tufft det är 
att återhämta sig efter att ha förlorat allt. 
Mitt i detta har PMU och AOGZ satsat på 
att vara på plats från start, men även att 
stanna kvar när människor sakta börjar 
komma på fötter igen, säger Erik Svan-
berg, humanitär programhandläggare på 
PMU.

TEXT: MATILDA NYAMAI



SEXHANDEL, NEPAL

BARNSLAVERI, TOGO

NO  
SLAVES
ÖVER 40 MILJONER MÄNNISKOR UTNYTTJAS IDAG 
SOM SLAVAR. VAR MED OCH STÖTTA VÅRT ARBETE 
MOT DET MODERNA SLAVERIET. 
LÄS MER PÅ PMU.SE/NOSLAVES

SWISH 90 00 506
Ge en valfri gåva och märk ”no slaves”. 

SEXHANDEL, NEPAL

TVÅNGSARBETE, KONGO

BARNSLAVERI, TOGO


