
EN TIDNING FRÅN PMU

I ett nytt integrationsprojekt har Donia, 8 år,  
från Egypten fått nya kompisar från Syrien

VATTEN OCH MAT 
RÄDDAR BYAR 
I SYDSUDAN
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4  I Egypten lever många flyk-
tingar från Syrien i utsatthet. 
Genom ett integrationsprojekt 
får egyptiska och syriska barn 
mötas och lära sig uttrycka 
känslor, umgås och leka. PMU 
har besökt projektet.

14  I Sydsudan beräknas en miljon 
barn under fem år att drabbas 
av akut undernäring i år, till 
följd av torka och konflikt. Läs 
om hur PMU tillsammans med 
partner har byggt brunnar 
och delat ut mat i otillgäng-
liga byar i Kapoeta East, där 
invånarna tidigare gick flera 
dagar utan att äta. 

18   Korruption finns i alla 
världens länder och är ett 
gissel i vardagen för många. 
Om fattigdom och orättvisor 
ska minska, så krävs krafttag. 
Professor Bo Rothstein reder 
ut korruptionsproblematiken.

21   PMU syns ofta i olika samman-
hang i media. Dag Bohlin var 
med och pratade om sin flykt 
från folkmorden i Rwanda i 
Studio ett.

22   PMU second hand byter 
grafisk profil och inreder i 
grönt och vitt. Miljötänket 
genomsyrar nu hela butiken. 
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FOTO: MAGDALENA TREHARNE

Joshnas dröm att utbilda sig till läkare kan bli verklighet 
För två år sedan besökte PMU Joshna i Goyerpur i Bangladesh. Hon tillhör en minoritetsgrupp och levde under svåra för-
hållanden. PMU var i hennes by för att träffa barn som Joshna och samla berättelser till Barnens rätt-kampanjen. För en tid 
sedan träffade vi henne igen. Då var bilden en annan. Med hjälp av PMU:s partner får hon lära sig läsa och skriva, men hon 
får också undervisning om sina rättigheter. Hon får dessutom matstöd flera dagar i veckan, vilket hjälper henne att orka med 
skolan. Joshna drömmer om att bli läkare. 

Ni ger 
drömmar 
liv

J
ag fick högst betyg i klassen!” 
Min dotters 9-åriga kusin 
sprang stolt emot min man med 
den stora nyheten när vi be-
sökte henne i Kenya för en tid 
sedan. ”Wow, bra jobbat, nu kan 

du bli vad du vill!”, uppmuntrade maken 
henne med en kram. Kusinen är barn till 
en ensamstående mamma som kämpar för 
att få ihop vardagen. Hon har inte samma 
skyddsnätverk som min dotter som växer 
upp i Sverige. Hennes väg till att lyckas är 
snårigare. Men trots motvind så har hon 
drömmar och kämpar för att nå dem. 

PMU jobbar för att ge människor med 
sämre förutsättningar, bättre möjlighet att 
en dag kunna uppfylla sina drömmar. 

I årets Barnens rätt-kampanj lyfter vi 
barns drömmar. Vi besöker Egypten där vi 
träffar barn som flytt krigets Syrien. I ett 
PMU-stött projekt får egyptiska och syris-
ka barn lära sig att umgås över kulturgrän-
serna, uttrycka sina känslor och ha kul. 

Vi besöker också Sydsudan. Där beräk-
nas närmre en miljon barn att drabbas av 
akut undernäring i år. Trots sina svåra om-
ständigheter har dessa barn drömmar.

Det är ni som ser till så att människor 
kan uppfylla sina drömmar. Jag har in-
tervjuat några av er, som använder sina 
talanger för att samla in pengar till vårt 
gemensamma arbete ute i världen. Ni har 
åkt skidor, ordnat bytardagar, gått prome-
nader och illustrerat bilder. Detta har ge-
nererat tusentals kronor. Stort tack för ert 
engagemang!  

Jag hoppas att denna tidning ska enga-
gera och inspirera dig. Trevlig läsning och 
glad sommar!

Matilda Nyamai, redaktör
redaktion@pmu.se
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FOKUS / INTEGRATION

HÄR SÅS FRÖN  
AV FRED

I åtta år har kriget i Syrien drivit männ-
iskor på flykt. Omkring 132 000 av dem 
har tagit sig till Egypten. Trots att de talar 
samma språk som majoritetsbefolkning-
en, arabiska, så har de en annan dialekt, 
och de har svåra trauman i bagaget. 
Barnen har det extra svårt. I tre områden i 
Alexandria i Egypten, driver därför PMU:s 
partner IMC ett fredsprojekt med syfte att 
integrera syriska och egyptiska barn. 

– Vi hoppas att vi sår ett frö av fred för 
framtiden, säger projektledaren Youstina 
Youssef.

TEXT: CAROLINA KLINTEFELT
FOTO: LINUS JÖNSSON
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FOKUS / INTEGRATION

– Vilken känsla är det han visar nu?
Ledaren snurrar runt på Khaled, 12 år, så att han står 

med ansiktet in mot ringen. Khaled låtsas att han gråter.
– Han är ledsen! Ledsen! ropas det från flera håll samti-

digt.
I Alexandria i Egypten, pågår just nu ett projekt för inte-

gration av syriska flyktingbarn. Det är PMU:s partner Ibra-
himia Media Center, IMC, som driver projektet, och syftet 
är att nå 450 barn, både egyptiska och syriska. De hjälper 
dem med relationerna till kompisarna i skolan, och skapar 
tillit och gemenskap. En viktig del är att lära sig att det är 
okej att känna på olika sätt, men också hur man hanterar 
sina känslor, till exempel ilska.

– Vi lade märke till att det fanns ett stort antal syriska 
barn och familjer i samhället som inte hade det så bra, sä-
ger Youstina Youssef, projektledare för programmet. Vi 
kände att det var vår uppgift att skapa möjligheter för dem 

att integreras i samhället och att få med sig goda värde-
ringar.

– De syriska barnen förstår inte allt vad lärarna säger, 
berättar Youstina. De talar visserligen också arabiska, men 
dialekterna skiljer sig åt. Barnen har också ofta trauman 
från kriget och flykten med sig, som gör det svårt för dem 
att klara av skolan.

PROJEKTET DRIVS i samarbete med tre andra organisatio-
ner som arbetar lokalt i olika distrikt i Alexandria. I varje 
område har man utbildat fyra ledare, både män och kvin-
nor, och såväl syrier som egyptier.

– Det är viktigt att de syriska barnen får förebilder, men 
det är också viktigt att de egyptiska barnen ser syriska 
vuxna som är kompetenta och yrkesverksamma, så att de 
förstår att vi alla är lika, säger Youstina.

Ledarna har fått särskild utbildning i att hantera flyk-

tingbarn med trauman. På schemat för träffarna står äm-
nen som hur man skyddar sig från att utnyttjas och lär 
sig att säga nej, hur man skapar en fredlig kultur, och hur 
man hanterar sina känslor och 
respekterar andras. Frågor som 
i Sverige ofta hanteras inom 
skolan, men så ser det inte alls 
ut i Egypten. Ämnena bearbetas 
med hjälp av lekar, samarbetsöv-
ningar och pyssel, och IMC har 
varit noga med att utbilda ledar-
na i ett positivt och bekräftande bemötande av barnen.

– Vi är så tacksamma för det ni gör för våra barn, säger 
Mervat Amin, 41 år och mamma till Donia, 8 år, som har 
gått kursen. Vi lever enkla liv och det finns inte så mycket 
för barnen att göra. 

Donia har lärt sig nya saker som hon pratar om hemma, 

och hon har fått nya vänner. Hon har också börjat prata 
med några av de syriska barnen i skolan som har varit ut-
anför tidigare. 

– Vi vill bidra till att skapa en fredlig kultur för alla, mel-
lan barn, mellan vuxna och barn, inom familjer och i hela 
samhället, säger Youstina. Vi sår ett frö av fred och kärlek 
och hoppas att det på lång sikt ska gro och växa till en för-
ändrad kultur i hela samhället. 

” BARNEN HAR  
OFTA TRAUMAN  
FRÅN KRIGET”

Fakta Egypten
Egypten är ett av de länder 
i världen vars historia går 
att följa allra längst tillbaka i 
tiden, sedan faraonernas tid. 
Landet blev tidigt en viktig 
plats för kristendomen, men 
islamiserades på 600-talet. 
En kristen minoritet lever 
kvar i landet. 

Landet blev omskrivet under 
den arabiska våren 2011 
då en revolution bröt ut. 
Många av de förhoppningar 
om politiska förändringar 
som då fanns har dock inte 
förverkligats, även om vissa 
skillnader i konstitutionen 
har tillkommit. 

Egypten tar emot många 
flyktingar både från 
södra Afrika och från 
Mellanöstern. Enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR har 
man omkring 243 000 
asylsökande och flyktingar i 
landet, varav 132 000 är från 
Syrien. Flyktingarna hamnar 
i storstädernas förorter, där 
befolkningen redan tampas 
med hög arbetslöshet, då-
liga bostäder och bristande 
tillgång till samhällsservice 
såsom hälsovård och skolor. 
De syriska flyktingarna 
anses särskilt sårbara. 

KÄLLA: OCHA 

Stöd Barnens  
rätt-kampanjen!
SWISH 9000506
PG 900050-6
Märk ”Om jag blir stor”.

” Vi är så tack-
samma för 
det ni gör för 
våra barn.” 
Mervat Amin
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Ahmed, 10 år
”Min familj lämnades i öknen av flyktingsmugglar-
na. Vi fick gå i två dagar utan mat och vatten. I barn-
klubben har jag fått lära mig om skydd mot över-
grepp. Nu känner jag mig tryggare. Det roligaste 
är lekarna och att se på videoklipp. Jag har fått nya 
vänner här. Jag hoppas att gruppen fortsätter.”

Donia, 8 år
”Jag fick höra om den här 
gruppen på en teaterkurs. 
Mamma tyckte att det skulle 
vara bra för mig. Jag har fått 
lära mig om fred och höra berät-
telsen om när Noa släppte ut en 
duva ur arken och den betyder fred.  
Jag har också fått smaka på syrisk 
mat. Det finns inte så mycket att göra 
för barn i mitt område, så det är kul 
att komma hit.  Det roligaste på barn-
klubben är lekarna och pysslet. Jag 
har lärt mig att jag ska respektera 
andra. Förut tjatade jag på mamma 
om jag inte fick som jag ville, men nu 
respekterar jag när hon säger nej.”
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I SIN BARNDOM bodde Bassem Maher 
i Kuwait där hans pappa hade ansvar 
för landets simlärare med målet att öka 
simkunnigheten i landet. Annars har 
Bassem bott det mesta av sitt liv i den 
egyptiska kuststaden Alexandria. Men 
varje månad lämnar han hemmet och 
sin fru och tre döttrar, för att resa till 
olika länder och utbilda i hur man ska-
par fred. Han är nyss hemkommen från 

Jordanien och Mauretanien där han 
haft workshops med PMU:s partners. 

På universitetet läste Bassem till in-
genjör. Strax efter att han var klar med 
sina studier kallades han in till en tre-
årig tjänstgöring i armén. Under den 
perioden insåg han att Egypten inte 
behövde fler ingenjörer.

– Vi hade inte människor som jobba-
de med viktiga saker som fred. När jag 

– Jag är mellanbarn. Av någon 
anledning kände jag att det var min 
uppgift att skapa fred i familjen, och se 
till så att alla var nöjda. Det viktigaste 
i fredsbyggandet är att kunna se saker 
och ting från den andres perspektiv, att 
se det från motståndarens vinkel. Då 
kan man ha sympati för dem och förstå 
deras beteende bättre. Att lyssna är 
också en viktig egenskap, menar han.

Bassem vet vad han pratar om. Pre-

cis som så många andra kristna i Egyp-
ten har han själv upplevt våld på nära 
håll. Flera gånger. 

– Som kristen i skolan här i Egypten 
kunde man bli slagen av en mobb efter 
att någon hade spridit rykte om att 
man hade förolämpat koranen. Vi har 
också haft flera attacker och bombdåd 
mot kyrkor i Alexandria där mina vän-
ner dött. 

HAN BESKRIVER situationen i Egypten 
idag, som värre än någonsin. 

– Det är så illa att man nu pratar om 
”de gamla goda dagarna med Muba-
rak”. Idag är all media kontrollerad av 
regeringen och människor fängslas för 
saker de skrivit om på sociala medier. 

– 2011 hade vi många förväntning-

ar på demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. När muslimska 
brödraskapet tog över, hände det mot-
satta. Alla våra grundläggande rättig-
heter kränktes. Folk är besvikna över 
att arabiska våren inte uppfyllde sitt 
syfte, säger Bassem.

Men trots att Bassem beskriver situ-
ationen i Egypten som mörk, så älskar 
han sitt hemland.

– Det finns en berättelse om fågeln 
Fenix som återuppstår ur askan och 
flyger upp mot solen. Precis så är det 
med Egypten. När det är som mörkast 
och man tror att det är slutet, så reser 
sig egyptierna upp igen. Vi har en 
känsla av solidaritet och vi kämpar till-
sammans, trots svårigheter.

TEXT: MATILDA NYAMAI

– Det viktigaste i fredsbyggandet är att kunna se saker 
och ting från den andres perspektiv, säger Bassem 
Maher. Han är egyptier, bosatt i Alexandria och jobbar 
som tematisk rådgivare för fred- och konflikt för PMU. 
I sitt jobb möter han partners som befinner sig i länder 
där det är krig och konflikt. Bassem har själv upplevt 
oroligheter och våld på nära håll. 

Kort om  
Bassem Maher
Bor: Alexandria
Jobb: Tematisk rådgivare för 
fred- och konflikt, PMU
Familj: Fru och tre döttrar
En vanlig arbetsdag: 
Jag gör olika saker hela 
tiden. Skrivbordsarbete, läser 
ansökningar, åker till olika 
länder och utbildar. 
Fritiden: Umgås med 
familjen. Jobbar frivilligt 
med lokalt utvecklingsarbete 
som sexuella trakasserier, 
anti-mobbning och förbud av 
plastpåsar. 
Motto: ”Vi lider av en obotlig 
sjukdom – hoppet”. Man blir 
aldrig av med hoppet, det 
ger mig kraft och energi att 
fortsätta kämpa.

Han vet hur 
fred skapas
Bassem Maher arbetar på PMU med fredsbyggande arbete

var i armén fick jag se fattigdom, into-
lerans och kulturellt våld. Jag såg att 
man ofta hade en fiende. Då bestämde 
jag mig för att läsa freds- och konflikt-
studier, berättar han. 

2006 fick Bassem uppdraget att 
bygga upp  PMU:s egyptiska partner 
IMC:s avdelning för utvecklingsarbete. 
Där stannade han tills han kände sig 
klar, och på grund av sin unika exper-
tis i fredsbyggande erbjöds han snart 
ett jobb som tematisk rådgivare för 
fred- och konflikt på PMU.

NÄR BASSEM VAR barn var det mycket 
konflikter i familjen. Redan då fick han 
använda den diplomatiska ådra han sä-
ger sig ha och lärde sig tidigt nyckeln 
till hur man ordnar upp konflikter.

” Vi har haft flera attack-
er och bombdåd mot 
kyrkor i Alexandria där 
mina vänner dött” 
Bassem Maher
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Fredsboxen
Bassem och kollegor från 
PMU har skapat ”Toolbox 
for Church and Peace”. 
Den så kallade Fredsboxen 
riktar sig till partners och 
kyrkonätverk som vill 
jobba för fred och integrera 
konfliktkänslighet i sin verk-
samhet. Materialet består 
av två delar. Den första 
heter ”Kyrka och fred” och 
presenterar ett grundläg-
gande koncept om hur man 

kan föra ett fördjupat samtal 
om partners roll i fredsbyg-
gande. I denna del finns även 
jämställdhetsperspektivet 
och teologiska motive-
ringar för fred. Den andra 
delen bearbetar ämnen som 
konfliktkänslighet och social 
sammanhållning. 

Förhoppningen är att an-
dra i branschen som jobbar 
med fred- och utveckling ska 
ha användning av materialet.
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– Vi slår rekord var-
je år. Jag är så glad! 
säger Erica Wärn-
berg. Hon ansvarar 
för bytardagen som 
Lorentsbergskyr-
kan i Kalmar ordnat 
sedan 2013. På by-
tardagen säljer de 
barnkläder, pulkor 
och skidor. Bytardagen har blivit så po-
pulär bland Kalmarborna, att de köar 
redan en timme innan öppningsdags. 

Det var överkonsumtionen i samhäl-
let som fick Erica att dra igång bytar-

dagarna för sex år sedan.  
– Vi köper alldeles för mycket, säger 

hon och tillägger att bytardagar bara 
har fördelar.

– Ingen förlorar, alla vinner. Den 
som säljer, den som köper, den som får 
det som blir över, kvinnorna i DR Kon-
go som vi hjälper och naturen genom 
att vi återanvänder så mycket saker.

Det är mycket jobb bakom bytarda-
gen, men i Lorentsbergskyrkan är de 
många som hjälper till. 

– De flesta tillhör församlingen, men 
nu kommer även andra utifrån som vill 
vara med och hjälpa till. Det är så här-

ligt att se att folk vill engagera sig och 
bidra till något som betyder så mycket.

Vad har du för tips till andra som 
vill göra något liknande?
– Börja med en liten bytardag och 

låt den växa. Välj också ett projekt som 
ni vill stödja och dela ut fakta om det. 
Tänk igenom saker som lokal, bord och 
att man ska ha ett café för att sälja fika. 

I år sålde Lorentsbergskyrkan för 
33 000 kronor, varav 10 000 kronor 
skänktes till Panzisjukhuset via PMU.  

– Man kan säga att mammorna i Kal-
mar hjälper mammorna i Kongo, säger 
Erica. 

Tillsammans skapar vi en bättre värld!
FÖRETAG MED SOCIALT ANSVAR

Illustratören Amanda Ro-
mell använder sin kreativitet 
för att hjälpa andra. Hon har 
skapat fyra prints om kvin-
nor i DR Kongo, som säljs i 
PMU:s gåvoshop till förmån 
för Panzisjukhuset. 

Hur föddes idén till det 
här?
– För tre år sedan bestäm-

de jag mig för att acceptera 
min kreativa förmåga som 
en gåva som är tänkt att an-
vändas. Men inte utan att jag 
i så fall ville ge den tillbaka 
på något sätt. I och med att 
jag startade egen firma, så 
gjorde jag det med ögon och 
hjärta öppet för ideella pro-
jekt. Jag kan inte tänka mig 
att driva något för egen del, 
som bara gynnar mig. 

Åkte Vasaloppet  
för utsatta i Irak
När PMU annonserade om 
att de som skulle åka Vasa-
loppet kunde använda sitt 
skidåkande för att stödja 
kampanjen Efter IS, så var 
Magnus Ruth inte sen med 
att starta en insamling. 

– Jag har tidigare åkt Öp-
pet spår och sprungit Sta-
fett Vasan. Då har jag varit 
med och samlat in pengar 
till olika humanitära pro-
jekt. Jag ville gärna göra det 
även denna gång. Jag fick se 

på Facebook att man kunde 
göra en egen insamling via 
PMU och hjälpa människor 
i Irak. Det tyckte jag lät väl-
digt bra, säger Magnus. 

Genom att skapa en 
”Egen insamling” via PMU 
på Facebook, kunde hans 
vänner följa hans enga-
gemang och stötta kam-
panjen. Det resulterade i 
att han samlade in 6 780 
kronor.  

– Insamlingen spred 
sig och gick över för-
väntan. Att summan 
blev så hög måste bero 
på att jag har generösa 
släktingar och vänner 
som gärna hjälper männ-
iskor i nöd.

Under fyra veckor i april månad tävlade X-shape Fit-
ness kunder genom att promenera fem kilometer, tre 
gånger i veckan. En kilometer fick inte ta mer än nio 
till tolv minuter. Anmälningsavgiften på 100 kronor 
för att vara med i tävlingen gick direkt till PMU:s ar-
bete för utsatta kvinnor i DR Kongo.

– Att få människor att göra något för andra, samti-
digt som de gör något för sig själva, 

är ett perfekt sätt att bidra till 
PMU:s viktiga arbete för kvin-
nors liv och hälsa, säger Annika 
Holtet som är en av de som dri-

ver X-shape Fitness.
Varför har ni valt att ge till 
just kvinnoprojekt?

– Vårt företag är skapat av 
kvinnor och drivs av kvin-

nor, så det är naturligt 
att även stötta an-

dra kvinnor, sä-
ger Annika. 

Amandas illustrationer ger stöd till kvinnor

Mammor i Kalmar hjälper mammor i Kongo  

Du har gjort allting gra-
tis och du vill att 100 
procent av intäkterna 
ska gå till PMU:s arbete 
vid Panzisjukhuset. 
Varför?
– Jag har ett hjärta för 

mina systrar som har det 
mindre privilegierat än jag. 
Det som barn och kvinnor 

utsätts för i DR Kongo, men 
även i andra länder, berör 
mig väldigt djupt. Jag är 
själv mamma, dotter och 
syster. Kvinnornas hjärtan, 
själar och kroppar går sön-
der och jag kan inte blunda 
för det. 

Vad önskar du ska kom-
ma ut av det här? 

– Jag vill tro att det jag 
gör från hjärtat för någon, 
kan göra skillnad även om 
det fysiska avståndet är 
stort. Har vi inte pengar att 
ge så kan vi ge av vår krea-
tivitet. Vi kan alla göra nå-
gonting. Men vi har inte råd 
att inte göra ingenting.

TEXT: FRIDA SCHÖLD

Erica Wärnberg

Amanda Romell

Promenerade 
för egen och 
andras hälsa

6 780 

kronor samlade  
Magnus Ruth in till PMU:s 
kampanj Efter IS.

FOTO: LEIF WIDLUND

FOTO: TOBIAS FISCHER
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Annika 
Holtet

Via PMU skapade Magnus Ruth en egen insamling för att stödja 
kampanjen ”Efter IS”.
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SYDSUDAN VISAR sig från sin torraste sida när vi 
färdas österut mot regionen Kapoeta East i delsta-
ten Eastern Equatoria. Flodfårorna är helt torrlagda   
och gräshopporna lyfter som små fåglar när bilen 
kryssar mellan de torra snåriga buskarna för att 
nå  byarna där folkgruppen Toposa  lever – mot alla 
odds. Många gånger med stor brist på mat och vat-
ten. I området har PMU sedan ett år tillbaka varit 
med och borrat brunnar och delat ut mat. 

Sydsudan blev självständigt 2011, men strider 
har pågått sedan 2013 mellan olika etniska grupper.  
Den 12 september 2018 skrevs ett fredsavtal under 
och sedan dess har situationen lugnat ner sig nå-
got. Men eftersom flera av de stridande grupperna 
avstod från att skriva under fredsavtalet så pågår 
fortfarande stridigheter i flera områden och många 
människor flyr fortfarande från sina byar av rädsla 
att mista livet. Sedan striderna började 2013 har 
drygt fyra miljoner människor tvingats fly från sina 
hem och i kombination med torka har det försatt 
dem i en enorm utsatthet.

I REGIONEN KAPOETA EAST pågår även boskaps-
räder mellan de olika folkgrupperna, som försörjer 
sig på boskap, och stölderna av djuren sker många 
gånger med livet som insats. Något som skapar 
rädsla och påverkar hela byar som redan är under 
hårt tryck för att de saknar mat och vatten. 

– Förut tog det mig två dagar att hämta vatten. 
En gång när jag kom tillbaka med vatten så hade 
två av mina barn försvunnit. De hade gett sig ut för 
att leta efter mig och var borta i fyra dagar innan 
någon till slut hittade dem, jag trodde att de hade 

Nya brunnar  
får byarna att 
överleva torkan
I byarna runtom i Kapoeta East i Sydsudan är konsekvenserna av år av torka, 
dåliga skördar och konflikt tydliga. Barnen är synligt undernärda och flera 
vittnar om att de ibland gått i flera dagar utan att äta. Flera byar hade aldrig 
nåtts av hjälp på grund av otillgängligheten. Men sedan PMU:s partner påbör-
jade en insats i området, så har saker och ting förändrats. Nu delas matpaket 
ut och brunnar borras. 

Loburio Lokoli

dött, berättar Loburio Lokoli och pekar på de två 
barnen som står tätt intill henne, och som inte kan 
vara mer än tre och fem år gamla. 

ETT AV DE OMRÅDEN där befolkningen fått stöd 
av PMU är Kauto-platån. Dit har få andra organisa-
tioner lyckats ta sig tidigare på grund av otillgäng-
ligheten. Naturen kamouflerar de små byarna väl 
och där det ser ut som att det inte finns någonting, 
dyker de plötsligt upp – de spetsiga gräsklädda små 
hyddorna som formar små samhällen. I flera byar 
vittnar de undernärda barnen om bristen på mat 
och rent vatten. 

– Ibland går det fyra, fem dagar innan vi har nå-
got att äta, och då lever vi på frukt, berättar Lokine 
Lopir som ensam tar hand om sina fem barn. 

– Barnen var så påverkade att de inte kunde röra 
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Niclas Lindgren, 
direktor PMU:

Varför är vägen in till Lotimor 
viktig?
– Vägen öppnar dels upp för 

FN:s mattransporter in i området, 
och dels ger den lokalbefolkningen 
helt nya möjligheter till kontakt 
med omvärlden.

Vilken förändring såg du sedan 
er resa med SVT 2017?
– Det var väldigt roligt att möta 

engagerade människor som verkli-
gen tror på, och agerar för, föränd-
ring, trots den väldigt svåra situa-
tion de lever under. Dels träffade vi 
några unga män som tillsammans 
startat igång skolan i Lotimor igen. 
Den hade legat nere i flera år, men 
nu har den ett par hundra barn in-
skrivna. 

Vilka problem ser du i området 
idag?
– Utmaningarna är enorma, både 

vad gäller att bygga fred och skapa 
utveckling. Området präglas av 
boskapsräder och etniska konflik-
ter. Väldigt få vuxna kan läsa och 
skriva. Det saknas rent vatten, och  
bristen på mat är enorm. Det finns 
inte heller mycket av sjuk- och häl-
sovård i området.

sig och låg helt apatiska. Hade vi inte fått det här 
matpaketet hade vi alla dött.  

Det är inte ovanligt att barn försvinner medan 
föräldrarna hämtar vatten. Fjorton barn har för-
svunnit den senaste tiden. På Kauto-platån har 
dock vattensituationen underlättats något sedan 
PMU tillsammans med partnern ACROSS borrat 
två brunnar. 

– Hela samhället var involverat för att det skulle 
vara möjligt, berättar Gatwech Met 
Koryom, som är projektledare för 
ACROSS. 

Det var egentligen omöjligt för 
den enorma borrlastbilen att ta sig 
upp på platån, men folk samlades 
från flera byar och ägnade två da-
gar åt att röja vägen på stenbum-
lingar så att det skulle gå att komma 
upp. De delar av vägen där lasten 
inte kunde ligga kvar på lastbilen för att det var för 
brant, hjälpte folk till att bära upp borrens olika de-
lar. Engagamenaget var stort för att få tillgång till 
rent dricksvatten. 

MATSITUATIONEN I SYDSUDAN förväntas bli värre 
än befarat under 2019 och nästan en miljon barn 
under fem år beräknas drabbas av akut undernä-
ring. Kapoeta East har fem år i rad drabbats av då-
liga skördar på grund av konflikter och torka, och 
man har varken något att äta för stunden eller att 
så i jorden inför framtiden. Det lilla som växer upp 
hotas många gånger av fåglar, gräshoppor eller 
termiter. 

Därför är även säd, odlingsredskap och utbild-
ning inom jordbruk, en del av insatserna som PMU 
är med och stöttar. Eftersom kvinnan traditionellt 
sett är ensam ansvarig för jordbruket när männen 
är ute med boskapen, så uppmanas även männen 
att utbildas och engagera sig för att förbättra jord-
bruket.

– Tack vare utbildningen har jag lagt mer tid och 
kraft på fälten och har även lyckats få till en skörd 
av bland annat frukter och örter, berättar Caii Na-
kaman, som har blivit en förebild i byn och i sin tur 
har vidareutbildat fem andra män. Vi är starkare 
tack vare att vi har fått mer mat att äta, säger han 
och pekar på sina armar. 

UTMANINGARNA ÄR fortfarande påtagliga på 
Kauto-platån, men ändå lyser kraften och viljan att 
överleva. Och även om kampen för mat och rent 
vatten kvarstår så finns drömmar om framtiden.

– Jag hoppas att mina barn ska kunna gå i skola, 
avslutar Loburio Lokoli. 

TEXT OCH FOTO: ANNELIE EDSMYR

Bo-Göran Leckström, 
pastor Pingst Jönköping:

Ni hade dragit ihop flera or-
ganisationer som gemensamt 
ska jobba med att utveckla 
Kapoeta East-regionen och 
skapa fred. Varför så många 
organisationer?
– Vår erfarenhet är att vi ibland 

verkar i samma områden med lik-
nande insatser utan att vi vet om 
varandra. Detta var ett försök att 
träffas som församlingar och bi-
ståndsorganisationer med målet att 
fundera över hur vi kan samarbeta 
för att få så stor effekt som möjligt. 

Vad kom ni fram till? 
– Att behoven är enorma och 

finns på alla nivåer. Det som sker i 
området just nu är nästan uteslu-
tande matutdelning som givetvis är 
det mest akuta. Men folket behöver 
utvecklingsstöd för sjukvård, skola, 
samhällsutveckling och fred. Det 
behövs vatten, hälsoinsatser och le-
darträning. Vi var överens om att vi 
ska hitta samarbetsformer för olika 
insatser framöver. Flera processer 
kring samarbete med olika part-
ners är igång och vi möts igen i maj 
för att se hur vi kan gå vidare.

Vilken roll spelar kyrkan i det 
lokala arbetet?
– Kyrkans roll är avgörande. Hur 

ska vi kunna jobba med fred- och 
försoningsfrågor om vi inte har 
förlåtelsens budskap i grunden? 
Kyrkan har folk på marken och är 
också de som blir kvar i området.

TEXT: MATILDA NYAMAI

2017 reste SVT:S ”Korrespondenterna” till Lotimor i Kapoeta East 
i Sydsudan för att skildra Pingst Jönköping och PMU:s projekt med att 
hjälpa Nyangatomfolket att röja en väg. Vägen skulle göra det möjligt 
för mattransporter att komma fram, i ett område som är otillgängligt 
och ständigt drabbas av torka. PMU:s direktor Niclas Lindgren och 
Bo-Göran Leckström från Pingst Jönköping har nyligen varit i Lotimor 
tillsammans med flera organisationer för att diskutera hur man kan 
utveckla hela Kapoeta East-regionen.

” Området präglas av 
boskapsräder och 
etniska konflikter.” 
Niclas Lindgren

” Hade vi inte 
fått det här 
matpaketet 
hade vi alla 
dött.” 
Lokine Lopir

År av torka och dåliga skördar har bidragit till att bristen på mat är stor 
i Kapoeta East. 

PMU ger ut säd så att befolkningen 
kan så grödor. 

Tidigare tog det invånarna två dagar att hämta vatten. Nu finns det en brunn 
mitt i byn. 

Loburio Lokolis barn försvann när 
de var ute och letade efter henne 
när hon skulle hämta vatten. De 
återfanns efter några dagar.

Nu planeras insatser för att skapa fred och utveckla hela 
Kapoeta East-regionen. 
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FÖRDJUPNING / ANTI-KORRUPTION

– Det går inte att utrota korruption, det 
är lika sannolikt som ett land utan kri-
minalitet, men man kan minska korrup-
tionen, säger Bo Rothstein, professor i 
statskunskap vid Göteborgs universitet. 

KORRUPTIONEN KAN VISA sig i olika 
skepnader. Från krav på höga mutor i utby-
te mot sjukvård eller tjänster, till mer sub-
tila utbyten av personliga förmåner, som 
att man gynnas i rekryteringsprocesser. 

För en tid sedan gjorde BBC en opini-
onsundersökning i tretton länder där de 
frågade människor vad de ansåg var det 
viktigaste samhällsproblemet att ta itu 
med. Korruption kom på första plats, före 
fattigdom, arbetslöshet och miljöproblem. Föreställningen 
om att män niskor i svårt korrupta samhällen tycker att 
korruption är okej, är inte sant. Bo Rothstein menar att det 
snarare är så att de deltar i korruption för att de ofta inte 
har något val. Men ju mer medvetna folk blir om korruption 
och ju mer de lär sig om vilka rättigheter de har, desto hö-
gre krav ställer de på myndigheterna. 

DET FINNS INGET LAND som är förskonat från korrup-
tion. Men graden av korruption varierar länder emellan. 
Danmark och Nya Zealand är de länder som får bäst poäng 
i Transparency Internationals årliga korruptionsindex. So-
malia, Sydsudan och Syrien ligger längst ner på listan. Men 
att korruptionen blomstrar mer i länder där demokratin är 
svag stämmer inte, menar Bo Rothstein, professor i stats-
kunskap vid Göteborgs universitet.

– Tyvärr är demokrati inte ett botemedel mot hög kor-
ruption. Det mesta av korruptionen förekommer i den of-
fentliga förvaltningen och offentlig service. I många nya 
demokratier och svaga stater, där verkar det som att de 
som vinner valen inte kan stå emot frestelser, säger Bo  
Rothstein och förklarar: 

– Till exempel fyller de förvaltningen med politiska an-
hängare snarare än med de med kompetens. Eller så utser 
de folk från sin familj till centrala positioner. Man verkar 
också ha svårt att hålla fingrarna borta från de offentliga 
kassorna och riktar förmåner till byar där man fått starkt 
politiskt stöd. 

ÅR 2003 ANTOG FN en konvention mot korruption som 
skrivits under av 170 länder. Många länder har också skärpt 
sin lagstiftning. Afrikanska unionen har placerat korrup-

tionsbekämpning högst upp på listan över vad som behö-
ver prioriteras i det politiska och ekonomiska arbetet i sina 
medlemsstater. Många biståndsorganisationer har också 
satt anti-korruptionsarbetet högt upp på agendan. Men Bo 
Rothstein tror att biståndsaktörer behöver göra mer för att 
förbättra anti-korruptionsarbetet.

– För att lyckas måste man jobba med teorin om kollek-
tivt agerande. Om medborgarna inte agerar mot korrup-
tion och röstar bort korrupta politiker, så kommer det inte 
att fungera. Man måste få dem att förstå att de erhåller 
nyttigheter i form av sjukvård, säkerhet och rent vatten. I 
många svårt korrupta utvecklingsländer betalar man skatt, 
men man får nästan ingenting tillbaka från den offentliga 
sektorn. Därför bryr man sig inte alltid, säger Bo Rothstein. 

Vad har varit nyckeln i de länder där man lyckats 
minska korruptionen?
– Det finns ingen nyckel, men ett viktigt exempel är att 

länder som satsat på någorlunda kvalitativ utbildning och 
folkskola har lyckats väl. Jämställdhet är en annan sak som 
verkar fungera. Där man har kvinnor i den offentliga verk-
samheten blir korruptionen lägre. 

TEXT: MATILDA NYAMAI

Så jobbar  
PMU mot  
korruption
PMU liksom många andra biståndsor-
ganisationer jobbar i komplexa länder 
där korruption är ett stort problem i 
vardagen. Därför jobbar PMU aktivt med 
korruptionsbekämpning och har imple-
menterat ett system för intern styrning 
och kontroll.

– Vi har en anti-korruptionspolicy 
som våra partner måste känna till och 
leva efter, vilket är reglerat i avtal. PMU 
utbildar också partners i anti-korrup-
tion och jobbar med dem för att de ska 
ta fram egna anti-korruptionspolicys på 
sitt språk, säger Jeanette Kruse, avdel-
ningschef för ekonomi på PMU. 

En av dem som reser runt och utbildar 
är Edward Karanja, regioncontroller på 
PMU:s kontor i Kenya. 

– I utbildningen får de själva definiera 
olika korruptionsfall. Sedan utgår vi från 
vår egen policy mot korruption. Jag upp-
muntrar dem också att själva inrätta en 
intern mekanism mot korruption, säger 
Edward.

” Kvalitativ  
utbildning  
minskar  
korruptionen”

Bo Rothstein

Exempel på projekt där 
PMU:s partner jobbar 
med anti-korruption
I Etiopien jobbar evangeliska al-
liansen, ECFE, med att utbilda bland 
annat pastorer, ungdomsledare och 
församlingsmedlemmar om god 
samhällsstyrning.

I Burundi stödjer PMU ett skolprojekt 
som ska förbättra styrningen av 
skolor, som en del i att förebygga och 
motverka korruption.

” Där man har kvinnor  
i den offentliga verk-
samheten blir korrup-
tionen lägre.” 
Bo Rothstein
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AKTUELLT AKTUELLT

kompis

FN:S BARNKONVENTION: ALLA BARN HAR RÄTT ATT GÅ I SKOLAN

5 tips

på hur du kan 

göra skillnad

YANJEN
Flyttade hemifrån

för att gå i skolan 

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

Elever i Mörarp

samlade in pengar

till syriska flyktingar

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

kompis

FN: BARN HAR RÄTT ATT SÄGA SIN ÅSIKT

AHMED
FÅR LÄRA SIG 

OM FRED

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

5 tips
på hur du kan 
göra skillnad

Pyssla
en fredsduva

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

Hanna Granlöf, 
PMU-praktikant på 
Filippinerna, hos 
samarbetspart-
nern PMUI.

Hur är livet som 
PMU-prakti-
kant?
– Det är spän-

nande, man får vara med om något 
nytt varje dag. Man får växa som män-
niska och gå utanför sin bekvämlig-
hetszon, vilket ibland kan kännas lite 
jobbigt och utmanande. Men i slutän-
dan lär man sig så mycket och man är 
tacksam för allt man har fått vara med 
om. Jag ångrar inte för en sekund att 
jag åkte ut som PMU-praktikant. 

Vad får du göra om dagarna?
– När vi är ute i fält besöker vi 

olika byar och då kan vi göra allt från 
trädgårdsarbete till att bygga hus. 
Om vi är på kontoret så är det ibland 
pappersarbete och ibland förbereder 
vi för olika events som till exempel 
Youth Camp.

 Vad har gjort mest intryck på dig 
hittills?

– Helt klart alla människor som 
man träffar. Allt från de fattigaste 
människorna vi jobbar med ute i by-
arna, till våra kollegor på kontoret. 

Största kulturkrocken?
– Det tror jag är att komma från ett 

land som Sverige som är så indivi-
dualistiskt och ganska privat, till ett 
land som är helt tvärtom. Här lever 
alla väldigt nära varandra och det är 
inget konstigt att gå hem till grannar-
na och sätta sig i deras kök och prata 
en stund. Det är inte som i Sverige 
att man måste kolla i sin kalender för 
att kunna planera in en träff om två 
veckor, här träffas man hela tiden om 
man vill.

Vad vill du säga till andra som 
funderar på att åka ut som PMU-
praktikanter? 
– Ta chansen, du kommer verkligen 

inte att ångra dig! Det är väl investe-
rad tid då du både får åka och uppleva 
ett nytt land och utforska det, men 
samtidigt vara med och förändra män-
niskors liv till det bättre. 

TEXT: MATILDA NYAMAI

Krig, konflikter och katastrofer leder 
många gånger till förödande konse-
kvenser för människor. Värst drabbas 
ofta kvinnor och barn. PMU satsar 
allt mer på att stötta lokala partners 
som finns på plats i länder där de 
humanitära kriserna är som värst. 
Detta har gett resultat. Under 2018 
var PMU aktivt i 15 länder och gav 
stöd på mer än 35 miljoner kronor till 
olika insatser. Flest insatser gjordes i 
länder med konflikt.  

– Vi utgår alltid från behoven på 
plats, men jobbar framförallt med 
stöd inom mat och försörjning, men 
också med vatten och sanitet, säger 
Madeleine Álvarez Ahlgren, humani-
tär koordinator på PMU.     

Totalt fick 290 755 personer under 
året stöd genom PMU:s humanitära 
insatser. Detta jämfört med 79 823 
personer under 2016.

– Dels har de humanitära behoven 
ökat, men vi ser också att vi har fått 
ökat förtroende från våra givare och 
Sida och Radiohjälpen vad gäller vårt 
humanitära arbete, säger Madeleine.

Exempel på humanitära insatser 
den senaste tiden:

Södra Afrika  När cyklonen Idai 
drog fram över södra Afrika i mars, 
var PMU inte sena med att hjälpa 
till. Flera områden låg under vatten. 
Människor omkom, familjer splittra-
des och hem sveptes bort. Men ge-
nom de lokala kyrkonätverk som

PMU samarbetar med i två av de 

mest berörda länderna, Mocambique 
och Zimbabwe, kunde man snabbt 
nå ut med hjälp till behövande. I det 
allra mest akuta skedet delades mat 
och filtar ut, men arbetet kommer att 
fortsätta under lång tid framöver.  

Hittills har PMU samlat in närmare 
750 000 kronor till de drabbade. 

Irak  Den humanitära krisen i Irak 
har gått in i en ny fas. De områden 
som tidigare kontrollerats av IS är 
återtagna och fyra miljoner intern-
flyktingar har flyttat tillbaka till sina 
byar. Men två miljoner människor 
lever fortfarande på flykt inom lan-
det. PMU stöttar Tearfunds arbete 
bland de mest utsatta. De ger stöd till 
människor som bor i internflykting-
läger efter att ha tvingats lämna sina 
hem på grund av IS och de som börjat 
återvända hem för att bygga upp sina 
liv igen. För att hjälpa de drabbade 
startade PMU kampanjen Efter IS. 
Genom kampanjen samlades mer än 
750 000 kronor in.

Jemen  I Jemen pågår just nu värl-
dens största humanitära kris. Mer 
än tre miljoner människor har flytt 
sina hem och 14 miljoner riskerar att 
svälta ihjäl. Bristen på mat och rent 
vatten är akut. Landet står nu också 
inför en koleraepidemi. PMU stödjer 
humanitära insatser i landet för att 
ge människor mat. Under 2018 fick 
närmre 70 000 jemeniter stöd genom 
olika matdistributioner. 

Fotoutställningen Swedish Dads som är skapad av fotograf Johan 
Bävman och som porträtterar 45 svenska pappor på föräldraledighet, 
har fått stor uppmärksamhet runtom i världen. Utställningen har flyt-
tats runt till olika svenska ambassader utomlands för att visa på den 
svenska föräldraledighetsmodellen. I samband med att Swedish Dads 
kom till ambassaden i Kinshasa i DR Kongo, bjöds PMU:s partner 
Panzi Foundation och Bucop in att hålla i ett panelsamtal om positiv 
maskulinitet. 

– Syftet med samtalet var att starta en diskussion om föräldrars roll, 
särskilt pappornas roll, för att öka förståelsen om fördelarna med jäm-
ställdhet i föräldraskap, säger Roger Buhendwa, som höll i samtalet 
och som är projektledare för det PMU-stödda projektet Badalika. 

Ett 60-tal personer var på plats, de flesta kvinnoaktivister, men även 
ungdomar, biståndsaktörer och kyrkoledare. Man diskuterade bland 
annat de religiösa ledarnas roll i att forma positiv maskulinitet. 

– Slutsatsen var att vi ska fortsätta diskussionen om jämställdhet i 
hemmen och på andra plattformar, säger Roger Buhendwa. 

Om IS-fästen i Nyhetsmorgon
Den 13 februari satt Johanna Litsgård Le-
bourne och Annelie Edsmyr från PMU i TV4 
Nyhetsmorgons soffa och berättade om sina 
upplevelser från en resa bland före detta IS-
fästen i Irak. De hade varit där och intervjuat 
och filmat människor som hade drabbats av IS 
brutalitet, för att ta hem material till kampan-
jen Efter IS. 

Tidningen Dagen, Enköpingsposten och 
Uppsala Nya tidning skrev också om deras 
resa till Irak. 

Helsida i lokaltidningen
I slutet av februari föreläste Matilda Nyamai i 
Örkelljunga om Denis Mukwege och Panzi-
sjukhuset. Helsingborgs Dagblad skrev ett hel-
sidigt reportage om föreläsningen och PMU:s 
arbete i DR Kongo.  

HALLÅ DÄR! Humanitärt arbete växer

Svensk pappaledighet 
skildrad i fotoutställning

PMU:s insatser i konfliktländer blir allt fler. 

SYNTS OCH HÖRTS I MEDIA

Dag Bohlin om folkmorden
Den 6 april var det 25 år sedan folkmorden i 
Rwanda började. Dag Bohlin som jobbar för 
PMU var en av de som flydde undan massa-
kern. Han blev intervjuad om sina erfarenheter 
från folkmordet av både nyhetsbyrån TT och 
Studio Ett.  
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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:
Beställ anmälningstalong på:
Hemsidan: www.pmu.se/
manadsgivare

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

Pg 90 00 50-6

AKTUELLT / MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi är med och bygger 
en fredlig kultur

Niclas Lindren
Direktor, PMU

F
ör ett par år sedan hamnade jag i ett in-
tressant samtal med en professor från 
Birmingham, som jobbar med freds-
forskning. Vi pratade om världens flyk-
tingströmmar och det faktum att dagens 
omkring 65 miljoner flyktingar bara är 

en bråkdel av de folkomflyttningar som väntas komma 
framöver. Jag sa att jag hade läst att upp emot 200 
miljoner människor förväntas behöva fly sina hem till 
följd av förändrat klimat innan år 2050. Han menade 
att den siffran förmodligen är i underkant, och att det 
snarare kommer handla om 400 miljoner människor. 
Siffrorna är i hög grad gissningar och egentligen inte 
det viktigaste. Det intres-
santa är det samtal som 
följde. 

Jag berättade att vi på 
PMU arbetar med fredsfrå-
gan och hur vi som kyrko- 
och folkrörelse vill vara 
med och bygga en god och 
fredlig kultur, där männ-
iskor integreras, utveck-
lar en kultur där man litar 
på varandra och där man 
samarbetar för samhällets 
bästa. Sedan ställde jag frågan om det finns forskare 
som funderar över hur världen ska klara av de massiva 
folkomflyttningarna som vi tror ligger framför, utan 
att samhällen ska kastas in i spänningar och konflik-
ter. Jag ställde frågan mot bakgrund av att våra poli-
tiker i Sverige sa att vårt land, som ändå tillhör de ri-
kaste i världen, höll på att gå sönder 2015, när 160 000 
människor flydde hit. Professorn svarade att han inte 
visste om det pågår någon sådan forskning.

JAG ÄR GLAD OCH STOLT över att tillhöra en global 
rörelse som gör så mycket för att välkomna och in-
tegrera människor i sitt nya land och sammanhang. 

För kyrkan är det väl grundat i teologin, där Bibeln är 
mycket tydlig med Guds hjärta för de utsatta. Men det 
är också något som satt sig djupt i många kyrkors kul-
tur. I var och varannan frikyrka i vårt land finns språk-
caféer, integrationsråd och skapandet av arbetsplatser 
via secondhand. Även i internationell forskning lyfts 
kyrkan upp som ett exempel. Det finns forskning från 
Sydafrika som talar om hur lokala pingstförsamlingar 
bidrar till att marginaliserade grupper och individer 
blir sedda, erkända och integrerade i gemenskapen. 
Vi som lever i en lokal församling kan nog lätt känna 
igen oss i denna beskrivning.

I EN TID NÄR EN DEL ropar efter stängda gränser och 
förespråkar skyddandet av ”vår kultur och vår nation” 
och kommunicerar rädsla inför ”de andra”, så tror jag 
att vi måste vara en annan röst. En röst om att vi som 
mänsklighet hör ihop.

I den här tidningen kan du läsa om hur vår partner 
i Egypten framgångsrikt jobbar med integration av 
syriska flyktingbarn. Vi står i precis samma utmaning-
ar som våra vänner i Egypten när det gäller att bygga 
stabila samhällen som kan välkomna dem som av nå-
gon anledning måste fly sitt hem. Vi behöver tillsam-
mans utveckla vår förmåga att välkomna och integrera 
människor, så att de kan bygga upp en ny framtid, till-
sammans med oss.
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PMU (Pingstmissionens 
utvecklingssamarbete) är de 
svenska pingstförsamlingarnas 
biståndsorgan. PMU arbetar 
tillsammans med församlingar i 
141 projekt i 31 länder.

Unga kristna gör 
klimatkonsert 
Klimatförändringar och an-
dra miljöproblem blir allt mer 
akuta. Både människor och 
djur lider. Trots detta upple-
ver många kristna att kyrkan 
är alltför tyst i frågan. Johan-
nes Widlund , ordförande i 
den kristna miljöorganisatio-
nen God Jord, och Miranda 
Holgersson , frilansande 
musiker, brinner för klimat-
frågan. Tillsammans ordnar 
de en konsert för klimatet i 
Filadelfiakyrkan i Stockholm 
den 25 maj. 

– Vi vill väcka och inspi-
rera kyrkan till att bli goda 
förvaltare av skapelsen, säger 
Johannes Widlund.

– Många unga kristna tyck-
er att det här är en så viktig 
fråga, och förstår inte varför 
det inte görs och pratas mer 
om det i kyrkan, säger Miran-
da Holgersson. 

Målet med konserten är att 
visa att kyrkan har de verktyg 
som behövs för att bidra till 
ett bättre klimat. 

– Kyrkan borde vara med 
och leda arbetet med att 
minska miljöproblem, anser 
Johannes. 

Kvällen bjuder på sång, mu-
sik och dans. PMU kommer 
att synas både i monter och 
uppe på scenen och berätta 
om arbetet med secondhand-
verksamheten i Sverige och 
miljöprojekten ute i världen. 

TEXT: MATILDA NYAMAI

Hållbart och miljövänligt, 
det är det budskap som PMU 
vill förmedla när det nu ska-
pats en ny grön grafisk profil 
för alla secondhand-butiker 
runtom i landet. 

DET ÄR STORT TRYCK från PMU:s se-
condhand-butiker att byta till den nya 
grön-vita logga som nu lanserats. Först 
ut att byta ut alla skyltar var Köpings 
secondhand-butik som passade på att 
smycka om lokalen i samband med att bu-
tiken återinvigdes i ny lokal.

– Den blå och gula loggan har nu istället 
blivit grön och vit. Vi förstärker den också 
med vår slogan ”Ditt fynd förändrar liv och 
miljö”. Vi kommer fortsätta med att levere-
ra fantastiska fynd till våra kunder samti-
digt som vi vill göra det väldigt tydligt för 
dem och givare vad de faktiskt är med och 
bidrar till, säger Mats Hillerström, verk-
samhetschef för PMU secondhand. 

Inför arbetet med att ta fram den nya gra-
fiska profilen, intervjuade man kunder och 
givare för att lyssna in deras synpunkter. 

– Att vi väljer grönt är ju ett medvetet 
val för att ytterligare koppla oss till alla 
de fantastiskt positiva miljöeffekter som 
 secondhand bidrar med, säger Mats.

EN LOGGA KAN ÖKA medvetenheten hos 
kunderna om vikten av att köpa åter-
vunna kläder för att spara på miljön och 
resurser, men för att hela verksamheten 
ska leva upp till budskapet om hållbarhet, 
jobbar man nu också med att ta fram en 
ny bärkasse som inom kort finns att köpa 
i butikerna.

– Vi lanserar snart en ny bärkasse i 
våra butiker som är tillverkad i Sverige av 
svensk pappersmassa. En hållbar kasse 
som krävt minsta möjliga transport och 
som har längsta möjliga hållbarhet. Vi 
hoppas kunderna använder samma kasse 
många gånger om, säger Mats Hillerström. 

TEXT: MATILDA NYAMAI

” Vi behöver 
tillsammans 
utveckla vår 
förmåga att 
välkomna 
och integrera 
människor.”

Secondhand-butikerna blir gröna
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Du kan göra det möjligt 
för fler barn att växa upp 
- så att de kan förverkliga  

sina drömmar.

 SWISH 9000506 
   PG 900050-6
 Märk ”Om jag blir stor”.


