
DET FINNS  
BARA EN JORD
Den globala uppvärmningen och dess  
klimatpåverkan har inga landsgränser

Rika länder bidrar mest till klimatpå
verkan, men människor i fattigdom 
drabbas hårdast av dess konsekvenser.
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Utbildning – en mänsklig rättighet
750 miljoner vuxna i världen är inte läs- och skrivkunniga. Nästan två tredjedelar av dem är kvinnor. Utbildning är en väg ut ur fat-
tigdom och utsatthet. Flera av PMU:s projekt har syftet att utbilda kvinnor och barn så att de ska kunna läsa och räkna. Bilden är 
från Nepal. 
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U ngefär en gång i månaden rensar jag ut något 
hemma och lämnar till secondhand, ger till nå-
gon vän, eller säljer på Marketplace. Som familj 
har vi valt att göra det till vår livsstil att både ge 
bort för återanvändning och själva återanvända i 
den mån vi kan. När man ser siffror över svensk-
arnas konsumtion känner man hopplöshet. Om 

alla skulle leva som vi i Sverige så behövs fyra jordar. 
Jag tror att det är viktigt att fundera över vad jag som in-

divid kan göra för klimatet – återbruka mer, källsortera, inte 
skräpa ner i naturen, åka kollektivt, flyga mindre, äta mer ve-
getariskt. Jag tror att listan kommer behöva fyllas på framöver 
– om vi ska nå målet att begränsa den globala uppvärmningen 
till under 2 grader Celsius.   

I fokusreportaget kommer vi tillsammans med experter 
bena ut hur det egentligen ser ut med klimatpåverkan i värl-
den och hur det vi gör här i Sverige påverkar fattiga länder.

Vi kommer också bege oss ut i världen. Det var länge sedan 
denna tidning besökte Tanzania. Ett land där många svenska 
pingstmissionärer haft sitt hem under långa perioder. Ni ska 
få följa med en av våra praktikanter i hennes vardag i Nkinga, 

men också möta barn på blindskolan Furaha i Tabora som le-
ver med albinism. 

De beslut vi fattar här, påverkar många gånger hur vi kan 
bidra till utvecklingen i andra länder. I höst är det val i Sverige. 
PMU tar inte partipolitisk ställning, men vi möter regelbun-
det makthavare och försöker lyfta upp biståndsfrågan på 
agendan bland svenska politiker. Läs mer om detta i vårt för-
djupande reportage. 

 Sist men inte minst vill jag uppmuntra alla läsare att delta-
ga i vår undersökning om tidningen. Vi vill veta vad ni tycker! 
Scanna QR-koden på sidan 13 med din mobil, och besvara 
några frågor. Så gör du oss en jättetjänst! 

 Trevlig läsning!

VAR SNÄLL MOT SKAPELSEN
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Den globala uppvärmningen följer inte några 
landsgränser. Det vi gör här i Sverige påverkar 
fattiga länder. Läs reportaget om klimatföränd-
ringarna och dess konsekvenser och hur våra 
partnerländer påverkas. Men också vad du som 
individ kan göra för att bidra miljömässigt. 

Carina och Urban Ringbäck ska tillsammans 
med PMU anordna körhelger i flera pingstför-
samlingar under året. Syftet är att inspirera till 
internationellt engagemang. 

Just nu är våra praktikanter ute på flera platser 
runtom i världen. Madelene Balke är PMU-
praktikant i Tanzania. Följ hennes vardag på en 
skola. 

Att leva med albinism i Tanzania är detsamma 
som att leva i utanförskap och utsatthet. I inget 
annat land i Afrika har så många attacker mot 
albinos förekommit som i Tanzania. På den PMU-
stödda blindskolan Furaha får de en fristad. 

Femhundra kvinnor och flickor dör i katastrof-
områden varje dag. Kvinnor är mest utsatta 
vid en humanitär katastrof. Vår partner på 
Filippinerna PMUI som arbetat i många svåra 
katastrofsituationer bekräftar bilden. 

Matilda Nyamai, redaktör
redaktion@pmu.se

FOTO: LUDVIG EVERNYR
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GRÄNSLÖS 
KLIMAT-
PÅVERKAN 
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Tyfoner sveper 
in över byar med 
knappa resurser. 
Sjöar krymper. 
Strider bryter ut 
över brukbar jord 
och vatten i om
råden med torka. 
De länder som 
bär minst skuld 
för klimatför
ändringarna, är 
de som drabbas 
värst. Den globala 
uppvärmningen 
och dess klimat
påverkan har inga 
landsgränser.

– Vad vi gör här 
i Sverige har stor 
betydelse för 
hur allvarlig den 
globala uppvärm
ningen blir i den 
fattiga delen av 
världen, säger 
Patrik Klinten
berg, lektor i mil
jöteknik på Mälar
dalens högskola. 

TEXT: 
MATILDA NYAMAI  
FOTO: 
MIKAEL JÄGERSKOG / PMU
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F
örra året tvingades 30 miljoner människ-
or världen över lämna sina hem till följd 
av förändrade väderförhållanden. De fles-
ta bor i fattiga länder. Afrika är en av de 
kontinenter som drabbats hårt, trots att 
de bara står för fyra procent av de globala 
koldioxidutsläppen. 

– Den globala uppvärmningen föl-
jer inte några landsgränser, det orsakas 
av den ökande mängden koldioxid och 
andra växthusgaser i atmosfären, säger 
Patrik Klintenberg, lektor i miljöteknik på 

Mälardalens högskola.
Mänsklig verksamhet är den främsta drivkraften bakom kli-

matförändringarna. En stor påverkan är förbränning av fossila 
bränslen som kol, olja och gas. 

– Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna 
är ett globalt problem som berör oss alla. Det är dock para-
doxalt att det är de rika länderna som bidrar mest till den 
globala uppvärmningen med sina stora utsläpp av koldioxid 
och andra växthusgaser, men det är de fattigare länderna, med 
förhållandevis små utsläpp som drabbas hårdast, säger Patrik 
Klintenberg. 

Definitionen av en klimatförändring är en långsiktig för-
ändring i temperatur och vädermönster. Konsekvenserna blir 
extrem värme, översvämningar, torka, stigande havsnivåer, 
smältande glaciärer, stormar och minskande biologisk mång-
fald. Stigande temperaturer förstärker extrema väderhändelser 
och hotar grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till 
mat, rent dricksvatten och god hälsa. 

– Stora delar av befolkningen i fattigare länder är beroende 
av småskaligt jordbruk och lokala naturresurser, vilket gör 

dem känsliga för klimatförändringar, förklarar Patrik Klinten-
berg. 

Flera utvecklingsländer har vidtagit åtgärder för att vända 
trenden och minska miljöförstöring och klimatpåverkan. I Ke-
nya är till exempel plastpåsar förbjudet sedan 2017. 

– Det är viktigt att minska användning av plast och andra 
produkter som framställs av fossila kolväten. Det viktigaste är 
dock att ställa om våra energi- och transportsystem från fos-
sila bränslen till förnybar energi. Det finns många goda exem-
pel på en sådan omställning i utvecklingsländer. Till exempel 
utbyggnad av stora solcellsanläggningar, vindkraft, och grön 
vätgasproduktion i södra Afrika, berättar Patrik Klintenberg. 

PMU HAR TILLSAMMANS med samarbetspartners i Asien, 
Mellanöstern och Afrika flera pågående insatser där man job-
bar för att förbättra klimatet lokalt. Det kan handla om skogs-
plantering, solenergi, miljövänlig odling, vattentillgång vid 
torrbelagda områden, eller att jobba med motståndskraftiga 
samhällen för att förebygga en katastrof. Men vi jobbar också 
med att tillsammans med andra biståndsaktörer lyfta frågan 
om klimatet speciellt utifrån de mest utsattas perspektiv. 

– Rättviseperspektivet är centralt för PMU. Vi behöver 
både mobilisera den rika världen för utsläppsminskningar, 
naturvård och finansiering, och jobba tillsammans med våra 
partners världen över för att höja förmågan att anpassa sig till 
miljöförändringar och återupprätta naturen, säger Johannes 
Widlund, klimatrådgivare på PMU.    

Vilken skillnad skulle dessa prioriteringar göra tror du?
– Vi jobbar holistiskt för att bidra till positiv utveckling för 

både människor och planet. Vår nysatsning på miljöfrågor 
kommer hjälpa människor att stå stadigare i miljökriser, få 
tryggare försörjning och bättre hälsa, tror Johannes Widlund. 

FO KU S  /  K L I M AT E T

FAKTA: KLIMATET
•  Mellan 2000 och 2019 förlorade 

mer än 475 000 människor sina liv 
som ett direkt resultat av 11 000 
extrema väderhändelser globalt. 
Förlusterna uppgick till omkring 
2,56 biljoner US-dollar. 

•  Under 2019 var stormar och 
deras direkta konsekvenser som 
nederbörd, översvämningar 

och jordskred en stor orsak till 
förluster och skador. Av de tio mest 
drabbade länderna under 2019 
drabbades sex av tropiska cykloner. 

•  Utvecklingsländerna påverkas 
hårdast av klimatförändringarnas 
effekter. De är mest sårbara för de 
skadliga effekterna av en fara och 
har lägre hanteringskapacitet.  
Det är viktigt att stärka de mest 

utsattas motståndskraft mot olika 
typer av risker.

•  6,7 miljarder människor på jorden 
exponeras för förorenad luft 
värre än WHO:s rekommenderade 
gränsvärden. Det är 89,4 procent 
av jordens befolkning.

•  De senaste sex åren har varit de 
varmaste någonsin sedan den 
förindustriella perioden 1880. År 

2020 var den globala medeltempe-
raturen 1,2 grader Celsius varmare 
jämfört med 1880. I Parisavtalet 
kom världens länder överens om 
att försöka begränsa den globala 
temperaturökningen till under 2 
grader Celsius.

KÄLLOR: GERMANWATCH GLOBAL 

CLIMATE RISK INDEX 2021, UNEP, 

NATURVÅRDSVERKET, SMHI
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”DE SOM ÄR PÅ 
FLYKT ÄR OFTA  
DET TILL FÖLJD AV  
KLIMATPÅVERKAN” 
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Vi hör ofta att tiden är knapp. Antalet klimatrelaterade pro-
blem kommer att bli vanligare och allvarligare för varje år som 
går, om vi inte lyckas vända trenden. 

– Även om vi gör allt rätt nu, så kommer det bli väldigt svårt 
att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader 
Celsius. Det viktigaste just nu är att minska utsläppen av växt-
husgaser, säger Patrik Klintenberg. 

– I Sverige har vi ett mål att vara koldioxidneutrala redan 
2045. Att minska koldioxidutsläppen i Sverige bidrar till en 
minskad global uppvärmning, vilket också är bra för fattiga 
länder, förklarar Patrik Klintenberg. 

Vad krävs av Sverige för att nå klimatmålen?
– Vi måste börja anpassa oss till de resurser vi 

har. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige så 
krävs det nästan fyra jordar, fyra gånger mer re-
surser än vad vår jord kan ge. Det är inte hållbart 
och något vi måste åtgärda nu, om vi ska kunna 
fortsätta att leva på vår planet. 

Hur kan jag som privatperson bidra? 
– Som privatpersoner kan vi minska våra ut-

släpp genom att använda mindre energi, byta till 
ett fordon som inte drivs av fossila bränslen, resa 
mindre, se över vår konsumtion, då många varor 
som vi använder transporteras från andra sidan världen. Det 
är också viktigt att vi ställer krav på våra beslutsfattare, så att 
de kan fatta klimatsmarta beslut, säger Patrik Klintenberg. 
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Flera av våra lokala samarbetspartners jobbar i de mest 
utsatta områdena i sina länder. I områden som många 
gånger är sårbara för klimatförändringar och har dålig 
kapacitet att hantera dem.

Frédéric Nkunzimana, chef för CEPBU:s utvecklings-  
och humanitära arbete i Burundi:

Enligt Rädda Barnen är 84 procent av alla fördrivna männ-
iskor i Burundi på flykt på grund av naturkatastrofer snarare 
än konflikter. Hur har du märkt detta?

– De som är på flykt idag är ofta det till följd av klimatpå-
verkan och katastrofer som översvämningar, torka och hagel, 
snarare än konflikt. Sextusen människor fördrevs på flykt när 
Rusizi-floden och Tanganyika-sjön översvämmades och för-
störde deras hem.

Burundi har problem med både jorderosion och avskog-
ning. CEPBU har planterat miljontals träd i landet genom 
åren. Vilken skillnad har det gjort för klimatet?

– Träden bidrar till att minska jord- och vinderosion. De 
ökar också inkomsterna och livsmedelsproduktionen bland 
befolkningen. 

Vad gör CEPBU idag för att bidra till ett bättre klimat?
– Vi lär unga om vikten av att ta hand om miljön och und-

vika förstörelse av ekosystemet. Vi lär också ut på vårdcentra-
ler och skolor att man ska undvika att kasta plast och papper i 
naturen. 

– Vi arbetar med miljöskydd på skolklubbar och lantbruks-
skolor för att mildra effekterna av klimatförändringar. Vi 
skyddar planterade träd och planterar nya träd. 

Niki Maskey, tematisk ledare för resiliens  
försörjning på UMN i Nepal:

Vilka klimatutmaningar ser ni i Nepal? 
– Klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, jord-

skred, stigande temperaturer och torka. Vi har också problem 
med återkommande skogsbränder. Vi har vilda djur som för-
stör jordbruk. Lokala grödor, medicinväxter och vilda djur är 
utrotningshotade och nya främmande arter invaderar. Vi har 
också oregelbunden nederbörd och snöfall. Snöfallet är avgö-
rande för jordbruksproduktionen och för ett hälsosamt eko-
system på kuperade platser.

LÄNDER DÄR KLIMATET  
HAR PÅVERKATS MEST
Kartan visar de länder som var mest  
påverkade av klimatförändringar år 2000-2019.

KÄLLA: GERMANWATCH GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2021

Puerto Rico Myanmar

Filippinerna

Moçambique

BangladeshPakistan

Thailand

Bahamas

Haiti

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Det finns rapporter som säger att två tredjedelar av Hima-
layas glaciärer riskerar att smälta till år 2100 – ser du effekter 
av detta redan nu? 

– Nepal är mycket sårbart för klimatförändringar efter-
som förändringar i temperatur och nederbörd här upplevs i 
en snabbare takt än det globala genomsnittet. Påverkan från 
dessa förändringar har varit mer synliga de senaste åren, det 
märks inte minst genom vattenrelaterade katastrofer som 
översvämningar, jordskred och torka. Detta utlöses ofta av 
snabb snö- och issmältning i bergen och extrema skyfallsepi-
soder vid foten under monsunsäsongen. Det har uppskattats 
att Himalaya-glaciärerna förlorade omkring 174 gigaton vat-
ten mellan år 2003-2009.

Hur påverkar klimatförändringarna människorna?
– De flesta nepalesiska bönder är beroende av säsongsbe-

tonad nederbörd. Bönderna behöver aktuell information om 
väder och klimatförändringar för att anpassa sina jordbruks-
metoder för att minimera negativa effekter. Förändringar i 
nederbördsmönster, förekomst av frekvent torka, översväm-
ningar, värmeböljor och den snabba smältningen av glaciärer 
innebär stora risker för jordbrukssektorn. Negativa effekter av 
klimatförändringar kan leda till utrotning av vissa inhemska 
grödor, som till exempel aromatiska rissorter som basmati-
ris, vissa lokala vetesorter, majs och andra jordbruksgrödor. 
Minskad produktion innebär att bönder har ett livsmedelsun-
derskott året runt och inte har tillräckligt med mat för att föda 
sina familjer.

Vad gör UMN för att bidra till ett bättre klimat i Mugu, ett 
av de områden som PMU stödjer? 

– Vi diskuterar klimatförändringsfrågor och dess påverkan 
med befolkningen i Mugu. Avskogning är det största proble-
met i denna region. De främsta orsakerna till avskogningen är 
den låga vegetationen på de klippiga kullarna. Befolkningen är 
beroende av ved för att laga mat och till uppvärmning av hu-
sen. Vi planerar att starta plantage i området. 

FAKTA: TEXTIL OCH KLIMATPÅVERKAN

Över hälften av Sveriges utsläpp från konsum
tion uppstår i andra länder, enligt Naturvårds

verket. PMU samverkar med 57 secondhand
butiker runtom i landet. Ett mål är att bidra 
till bättre miljö genom återanvändning av 
kläder och hushållsprodukter. 

Varje år konsumeras fjorton kilo hemtextil och klä-
der per person i Sverige. Det går åt 2 700 liter vatten för 

att tillverka en t-shirt. Produktionsåtgången för ett par jeans 
är 29 000 liter vatten och tre kilo kemikalier. När vi återan-
vänder kläder sparar vi stora mängder kemikalier. Att handla 
secondhand gör stor skillnad för miljön och bidrar till att vi 
både slänger och nyproducerar mindre.  

– Utöver de ekonomiska argumenten för att driva second-
handbutiker så är miljövinsterna enormt viktiga. Att låta klä-

der och prylar få en längre livslängd är den mest miljösmarta 
gärningen vi kan göra, menar Mats Hillerström, verksamhets-
chef på PMU Second Hand. 

– Det är lätt att tro att ens personliga val inte gör någon 
skillnad i världen, men allt fler är miljömedvetna idag och vill 
göra en insats. 

– Andelen givare, kunder och volontärer som engagerar sig 
i våra secondhandbutiker för miljöns skull ökar hela tiden. På 
det viset hjälper vi också till att öka medvetenheten i samhället 
kring vikten av en mer hållbar handel, säger Mats. 

Secondhandbutikerna bidrar inte bara till miljön, utan ock-
så till olika biståndsprojekt runtom i världen. 

– Vi kommer att fortsätta att utveckla våra befintliga butiker 
men också starta fler nya. Under pandemin har vi startat fem 
helt nya butiker. Men det kommer bli fler framöver. Världen 
behöver det, säger Mats Hillerström. 

MATS HILLERSTRÖM: VÄRLDEN BEHÖVER FLER   SECONDHANDBUTIKER

KÄLLA: NATURSKYDDSFÖRENINGEN

14 4 0,890
kilo kläder 
och hemtextil 
per person 
konsumerar vi 
per år i Sverige. 

miljoner ton
koldioxidekvi
valenter släpps 
idag ut på
grund av den 
svenska textil
konsumtionen. 
Det motsvarar 
utsläpp från 
850 000 varv 
runt jorden 
med bil. 

kilo begagnade 
textilier per år 
köper varje  
svensk av 
frivilligorgani
sationer. 

procent av 
all klimat
påverkan 
från svensk 
textilkonsum
tion är kopplat 
till inköp av 
nyproduce
rade varor. 

   Mats 
Hillerström

FO
TO

: L
U

DV
IG

 E
VE

RM
YR

FO
TO

: L
IN

U
S 

JÖ
N

SS
O

N
 / 

PM
U

FO
TO

: L
IN

U
S 

JÖ
N

SS
O

N
/ P

M
U



Snart är det dags för partner, för-
samlingar och PMU att mötas 
och stöta och blöta olika frågor. 
Vart fjärde år hålls partnerskaps-
konferensen PPS i fyra regioner.  
Först ut är Turkiet och Nepal. 
Därefter möts partners från 
fransk och engelsktalande Afrika 
i Nairobi för en gemensam kon-
ferens. 

– PPS är regionala mötesplatser 
för gemensamt lärande, där både 
ideologi, teologi liksom praktiska 
lärdomar och fungerande meto-
der diskuteras, säger Leif New-
man, programchef på PMU. 

Varje  möte ska utformas 
utifrån den regionala kontexten 
och behoven i regionen. Föreläs-

ningar, varvat med övningar och 
diskussioner kommer bland an-
nat att handla om hur man bättre 
kan stärka partnerskapet, hur 
man kan implementera PMU:s 
prioriteringar i Kompassen mot 
2025 och hur man mer effektivt 
uppnår de globala målen. 

– Vi hoppas att man åker hem 
med en förnyad inspiration i ar-
betet med att nå de allra mest ut-
satta i en omsorg om skapelsen – 
världen vi lever i. Vi hoppas också 
att man åker hem med en känsla 
av att partnerskapet har fördju-
pats och därmed också förståelsen 
för varandra och våra olika för-
utsättningar och roller, säger Leif 
Newman, programchef på PMU. 

GEMENSAM TRÄFF FÖR  
PMU:s PARTNER I FÄLT 

BISTÅNDSMÖTE  MED  
STATSSEKRETERARE

Till hösten hålls partnerskapskonferenser på tre platser. Där möter PMU både partner 
och församlingar. 

Jenny Ohlsson, biståndsministerns statssekreterare.
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Snart kan du få följa med 
på en musikal om de glo-
bala målen, arrangerad i 
ett samarbete mellan Cre-
do Gospel och PMU. 

– Publiken kommer 
bokstavligt talat att få åka 
med på en resa där vi be-
rättar om världens största 
grupparbete Agenda 2030. 
Tillsammans ”reser” vi till 
några projekt där verklig-
heten bakom paragraferna 
och de färgglada kuberna 
från globala målen känns 
igen. Allt sker mot en fond 
av gospelmusik. Jorden 
runt på en och en halv 
timme, säger Johanna 
Litsgård Lebourne. Hon 
har skrivit och regisserat 

musikalen, och sjunger i 
Credo gospel, men är ock-
så kommunikations- och 
insamlingschef på PMU. 

Syftet med musikalen 
är att visa på hur vi alla 
är delaktiga i arbetet för 
att uppnå målen, vad som 
görs idag och vad vi som 
individer kan göra. Agen-
da 2030 med 17 globala 
mål för hållbar utveckling 
syftar till att utrota fat-
tigdom och hunger och 
förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla. 

– Det är något vi ska 
göra tillsammans, men 
klockan tickar, år 2030 
är deadline, förklarar Jo-
hanna. 

Varför tror du att en 
musikal är ett bra sätt att 
lyfta de globala målen?

– Jag tror att det kan 
vara ett lite lättsammare 
sätt att dels få lära sig vad 
Agenda 2030 och de glo-
bala målen handlar om, 
men också hur vi alla kan 
vara med och bidra.

Musikalen kommer att 
visas i kyrkor runtom i 
landet. Just nu repar kö-
ren för fullt och planen är 
att det blir premiär under 
hösten.

Är ni intresserade av ett besök 
får ni gärna kontakta johanna.
litsgard.lebourne@pmu.se.

Nu ingår PMU ett sam-
arbete med Urban och 
Carina Ringbäck. Urban 
är tidigare föreståndare i 
Smyrnakyrkan i Göteborg 
och paret har gjort sig 
kända för sin musik. Vid 
fyra tillfällen under året 
med start i Växjö i april, 
kommer paret Ringbäck 
att tillsammans med PMU 
arrangera en körhelg med 
internationellt tema. 

– Vi ska samarbeta med 
församlingars musik-
liv och forma konserter 
fyllda av glädje och hopp. 
Vi kommer att i musik 
och seminarier beröra 
teman som medmänsk-
lighet, brobyggande, fred 
och försoning i världen. Vi 
ser fram emot att få möta 
nya människor i ett spän-
nande och meningsfullt 
samarbete kring våra och 
mångas hjärtefrågor, säger 
Urban Ringbäck. 

Tillsammans med olika 
församlingar på orten 
och den lokala kören, så 
formas innehållet för pro-
grammet. Helgens höjd-
punkt är en konsert på 
lördagskvällen. Tanken är 
att en del av musiken som 
framförs är nyskriven av 
Ringbäcks.

– Det känns extra kul 
att göra det här med 
just Urban och Carina 
som har en rik sångskatt 
och ett stort intresse för 
mission, säger Johanna 

Litsgård Lebourne, kom-
munikations- och insam-
lingschef på PMU.

– Det finns unika möj-
ligheter att göra skillnad i 
kombo PMU och försam-
lingarnas missionsengage-
mang. Vi vill ge inspira-
tion till det som redan görs 
och till nya initiativ. Det är 
en glädje att tillsammans 
med församlingar få göra 
något positivt, i en tid när 
hopplösheten breder ut 
sig, säger Urban och Ca-
rina Ringbäck.

HALLÅ DÄR
MARIA WÅHLIN

Tematisk 
rådgivare för fred 
och demokrati 
på PMU som varit 
med och tagit fram 
den nya fredsboken.

Vad är fredsboken? 
– Det är en bok om kyrka och 

fred som kommer att användas för 
att uppmuntra organisationer och 
kyrkor till fredsarbete och inspi-
rera till samtal. 

 Vad innehål-
ler boken? 

– Den inne-
håller en del 
bibliska per-
spektiv. Den 
tar också upp 
sådant som 
är grundläg-
gande för ett 
hållbart freds-
arbete, som 
kvinnors och ungas deltagande i 
fredsprocesser, kopplingen till mil-
jöfrågor och hur man arbetar med 
konfliktkänslighet. I PMU:s nät-
verk finns redan många viktiga och 
inspirerande fredsinitiativ, och bo-
ken avslutas med några korta be-
rättelser från våra partner om hur 
fredsarbete kan se ut i praktiken.

Vem har skrivit den? 
– PMU har skrivit den. Men 

flera partners har bidragit med 
kommentarer och idéer under 
framställandet av boken. Mycket 
av innehållet bygger på samtal som 
PMU har haft med partners under 
de senaste åren. 

Hur hoppas ni att boken kom-
mer användas? 

– Vi hoppas att boken kan inbju-
da flera intresserade att samtala om 
fred och hur vi kan hitta vägen dit. 
Boken kommer också användas i 
PMU:s utbildningar inom temat 
och kommer finnas tillgänglig på 
både engelska och franska.

JORDEN RUNT RESA MED GLOBALA MÅL

Carina och Urban Ringbäck ska ordna körhelg och konsert med 
internationellt tema tillsammans med PMU på fyra orter. 

MUSIKSAMARBETE MED RINGBÄCKS
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A K T U E L LT

RESOURCE  
AND TOOL BOX

CHURCH 
& PEACE

VAD TYCKER DU OM PMU-TIDNINGEN? 
Vi vill höra din åsikt! 
Om du deltar är du med i utlottningen av ett fint pris. 

Skanna QR-koden och besvara några frågor. Det tar bara 4 minuter. 

Tillsammans med SMR och Diakonia bjöd PMU in 
biståndsministerns statssekreterare Jenny Ohlsson till 
ett digitalt studiebesök. Samtalet handlade om reger-
ingens prioriteringar för svenskt bistånd, men också 
om religiös läskunnighet och hur vi tillsammans kan 
bli bättre på att kommunicera biståndets goda resul-
tat. Jenny berättade bland annat att regeringen vill sä-
kerställa rättvis vaccintillgång och fördubbla klimat-
biståndet. Hon poängterade också att det är viktigare 
än någonsin att i kampen 
mot fattigdom och förtryck 
särskilt fokusera på jäm-
ställdhet, eftersom kvinnor 
och flickor har drabbats ex-
tra hårt under pandemin. 

PMU:s direktor Niclas 
Lindgren fick möjlighet att 
berätta om vårt arbete och 
var nöjd med mötet.

– Jenny Ohlsson visade 
väldigt stort engagemang i 
mötet med oss, och vi fick 
möjlighet att diskutera många samverkansidéer, både 
i Sverige och ute i världen. Jag är övertygad om att 
vi har en bra grund för en fortsatt god dialog mellan 
regeringen och oss i civilsamhället. Vi ser gemensamt 
behovet av en lyft blick, och att vi i Sverige fortsätter 
att spela en stor roll för global rättvisa. 
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” Vi fick möjlig
het att disku
tera många 
samverkans
idéer, både i 
Sverige och 
ute i värl
den.”



1 4 PMU 1 /  2022

Utanför pingstkyrkan i Jönköping ligger minnesstenen med 
namnen på alla Mats Hillerströms vänner som dog i Esto-
niakatastrofen natten den 28 september 1994. Varför blev 
Mats, idag chef för PMU second hand, en av överlevarna?

TEXT: CAROLINA KLINTEFELT

M I N VA R DAG  /  X X X X X X X X X X X X X X X X X

” Jag undrar 
alltid hur en 
dag i deras 
liv ser ut, jag 
önskar att 
jag kunde gå 
med varenda 
en och bara få 
praoa en dag  
i deras liv.”

13.00
Eleverna hälsar när jag kommer in i det kala klass-
rummet. Jag är med på en lektion för att se hur det 
fungerar. Lektionen är ”sociala studier” för årskurs 
sex. Läraren pratar om olika rättsliga instanser 
som går att vända sig till om någon skulle upp-
leva brott mot ens mänskliga rättigheter. Jag sitter 
längst bak och iakttar. Flera av eleverna vänder sig 
om och fnissar lite, spännande med en nykomling. 
När lektionen lider mot sitt slut kommer läraren 
fram till mig och säger att jag kan gå fram och dela 
någonting inom ämnet för eleverna. Går fram 
mot svarta tavlan i långsam takt. Mumlar något 
om rättssystem i Sverige och att vi håller hårt på 
vår grundlag. Får sedan en övning från boken som 
läraren tycker att jag kan göra med eleverna.

17.30
Skoldagen är slut och vi är ute med familjen på 
en promenad i byn, vi vill passa på innan det blir 
mörkt. Vi går längs landsvägen och möter lastbilar 
packade med människor, motorcyklar som kör i 
ilfart och cyklar som fraktar allt mellan madrasser 
och getter. Det är liv i de små stånden som säljer 
frukt och bland människor som sitter längs vägen 
och mest verkar bara vara. Jag undrar alltid hur en 
dag i deras liv ser ut, jag önskar att jag kunde gå 
med varenda en och bara få praoa en dag i deras 
liv. Köper med några mangos hem, vardagslyx!

22.09
Allt är förberett inför natten med det som behöver 
hämtas från köket, vattenflaska, välling och extra 
blöja. Vi smyger ner i sängen för att inte väcka 
lillen och tråcklar ner myggnätet igen, helt tätt. 
Gör en sista myggkoll så att ingen är på insidan, 
verkar lugnt. Släcker mobilens ficklampa, ser till 
att larmet är ställt till nästa morgon. Jag är redan 
varm igen men det är ingen ovanlighet. Jag som-
nar snabbt, det är fortfarande mycket intryck som 
gör mig trött. Eller så är fläktens surrande rätt 
sövande ändå.

6.30
Jag vaknar av alarmet och hör fläktens surrande, 
kanske kommer jag uppleva det som sövande en 
dag men jag har inte riktigt vant mig ännu. Det är 
tacksamt att vi har takfläktar i de flesta av rum-
men men trots det är jag ständigt klibbig, ganska 
härligt jämfört med de snörapporter jag får hemi-
från. Går till badrummet för att tvätta mig, inget 
vatten från kranen idag. Börjar hälla med kannan 
från den stora tunnan vi har bredvid, lite omstän-
digt men det fungerar. Hinner tänka att det antag-
ligen innebär att några i byn inte har dricksvat-
ten idag. Regnet har varit ovanligt sent i år vilket 
snabbt märks av, matpriset har redan hunnit stiga 
med över 20 procent. Suckar lite åt mig själv att 
jag tycker att jag har det besvärligt.

7.00
Börjar dagen med frukost med familjen. Vi gör 
havregrynsgröt innan vi går till skolan för att det 
ska gå snabbt och lätt. Funderar på om jag kom-
mer ångra mig i efterhand att vi åt just det varje 
morgon, samtidigt känns det skönt att ha en rutin 
som jag känner igen när allt annat är så nytt. Det 
blir ändå inte riktigt samma smak med pulver-
mjölk och utan lingonsylt.

7.25
Går mot skolan och hälsar på alla jag möter. Får 
koncentrera mig för att säga rätt hälsningsfras till 
rätt person. En speciell hälsning till de äldre, lite 
mer avslappnat till barnen. Tänker en extra gång 
så att jag säger ”Hur mår du?” och inte ”Välkom-
men!” vilket jag råkat göra flertalet gånger. När jag 
närmar mig skolan hör jag barnen som springer 
och leker, någon sopar den sandiga skolgården 
och en annan ringer i klockan att det snart är sam-
ling. Alla barnen, från förskoleklass till årskurs sju, 
ställer sig i rader och sjunger sina sånger som de 
gör varje morgon. Först nationalsången, sedan av-
slutar de med deras egen skolsång ”…we say thank 
you God, for this beautiful school”. 
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M I N VA R DAG  /  M A D E L E N E BA L K E

PRAKTIKANT  
FÖR EN DAG  
Madelene Balke är PMUpraktikant i Nkinga i Tanzania 
i ett halvår. Hon praktiserar på en engelsk skola. Med 
sig har hon sin man och sitt ettåriga barn.  
Följ henne en dag i livet som praktikant. 

TEXT: MADELENE BALKE  /  FOTO: HENRIK BALKE

• Missa då inte 
att anmäla dig! 
Sista anmäl-
ningsdag är 17 
april.  
För mer info:  
www.pmu.se.

V I L L  D U 
B L I  P M U -
P R A K T I -
K A N T ?
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R E P O RTAG E  /  A L B I N O S I  TA N Z A N I A

– Jag skulle troligtvis ha blivit dödad om jag inte fått 
gå i skolan, säger Rehema. Hon är en av 30talet barn 
med albinism som går på blindskolan Furaha i Tanzania.  
Människor med albinism lever under hot i Tanzania. Deras 
kroppsdelar säljs hänsynslöst till ”häxdoktorer”. 

Shule ya Furaha heter blindskolan som ligger i Tabora, det be-
tyder glädje. Det är eleverna själva som bestämt namnet. Här 
går barn som är blinda eller har nedsatt syn. 

Till följd av nedsatt syn försvåras deras inlärningsförmåga 
och det är svårt för dem att gå i en vanlig skola. Av de 85 barn 
som går på blindskolan idag, lever en tredjedel med albinism. 
En följd av albinism är att man får nedsatt syn.

 Officiellt lever 33 000 människor i Tanzania med albinism, 
men Albino Association of Tanzania tror att mörkertalet är 
stort och att det kan handla om så många som 150 000. 

 I Tanzania anses albinism vara en förbannelse från gud och 
många tror att de som lever med det har magiska förmågor. 

Deras kroppsdelar har ett stort värde och används av så kall-
lade ”häxdoktorer” vid religiösa ceremonier. Genom åren har 
man registrerat 200 attacker mot personer med albinism. Inte 
i något annat afrikanskt land har så många attacker förekom-
mit. 

Shule ya Furaha har varit hem till 1800 blinda elever ge-
nom åren. Många anser att det är en 
skam att få ett barn med en funk-
tionsnedsättning. Extra utsatt är 
man om man är flicka, eller albino. 

– Vår skola blir ett skydd för 
barnen att bo på, förklarar rektorn, 
Ibrahim Sulieman. 

ÄVEN OM BARNEN OFTA är runt 
sju år när de kommer till skolan, så 
klarar de inte basala saker som att gå 
på toaletten själva eller tvätta sig, ef-

tersom de inte fått lära sig detta. Många är uppväxta instängda 
inomhus och har blivit behandlade som om de vore dumma.

– I början är det svårt att undervisa barnen eftersom en del 
knappt kan prata. De har hållits gömda hemma och inte fått 
vara med, berättar Ibrahim Sulieman.

REHEMA ÄR ETT AV DE barn med albinism som PMU mö-
ter under sitt besök på skolan. Hon menar att hon skulle varit 
död om hon inte fått en fristad på skolan. När PMU sitter ner 
med Rehema och hennes klasskamrater berättar de om den 
utsatthet de lever under. Många ses som en börda av samhället 
som ingen vill ta ansvar för. 

– Mitt liv skulle ha blivit väldigt dåligt om jag inte var här. 
Jag skulle ha gömts hemma, menar Pascari.  

– Jag var stigmatiserad och utstött. Mitt liv är bättre här. Jag 
existerar!, säger Tano.

På skolan jobbar man mycket med att bygga upp barnens 
självkänsla så att de ska se sig själva som värdefulla och bli 

självständiga. Flera av lärarna har själva varit elever på skolan 
och drivs av en längtan att visa barnen att ingenting är omöj-
ligt. En av dem är Beth Kube. 

– Jag fick hjälp en gång här och nu kan jag vara med och 
hjälpa andra, berättar hon. 

Några av hennes tidigare elever har gått vidare till universi-
tetsstudier. Hon minns speciellt en.

– Det var en elev som började här när han var nio år. I bör-
jan var det väldigt svårt för honom. Men han jobbade på och 
kämpade och utbildade sig på universitetet. Idag jobbar han 
på myndigheten för personer med funktionsnedsättning. 

TEXT: MATILDA NYAMAI
INTERVJUER: SARA JAKOBSSON

FOTO: MADELENE BALKE

* Shule ya Furaha startade 1963 och drivs av Free Pentecostal Church 
of Tanzania, FPCT, i partnerskap med PMU och Filadelfiaförsamlingen i 
Stockholm. 

TANO: JAG EXISTERAR!

” Mitt liv  
skulle ha 
blivit väldigt 
dåligt om jag 
inte var här. 
Jag skulle ha 
gömts hem
ma.”
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I år är det val i Sverige. Att träffa politi
ker för att påverka framtidens bistånd 
är viktigt för PMU. 

TEXT: MATILDA  NYAMAI

Under året möter PMU flera politiker och tjänstemän. Syftet 
med mötena är att värna om ett generöst bistånd och lyfta 
partners perspektiv. Inte att ta partipolitisk ställning. Ofta 
sker mötena i samverkan med andra biståndsaktörer. Men 
ibland träffas vi också på eget initiativ. 

Budskapet till politikern beror på vilken fråga PMU jobbar 
med. 

–  Vi lyfter våra partners perspektiv och hur de ser på en 
fråga eller utvecklingen i ett land. För oss är det viktigt att 
svenska politiker får en inblick i den verklighet våra partners 
lever i, säger Kristin Elmquist, policyrådgivare på PMU.

FÖ R DJ U P N I N G  /  BISTÅNDSP OLITIK

Utrikesdepartementet
PMU arrangerade ett dialogmöte mellan representanter från 
Utrikesdepartementets Afrikaenhet, ambassadören för mänsk-
liga rättigheter Annika Ben David och den kongolesiske läka-
ren Denis Mukwege. Målet var att lyfta situationen i DR Kon-
go och få möjlighet att bidra med viktiga lokala perspektiv. 

Biståndspolitiska talespersoner
De biståndspolitiska talespersonerna för olika partier samta-
lade med PMU kring biståndspolitiska frågor. Syftet var att ge 
dem vårt perspektiv på vad vi ser som viktiga frågor för ett ef-
fektivt och sunt bistånd.

Men det kan också vara mer generella frågor, som till ex-
empel religiösa aktörers roll i biståndet, jämställdhetsfrågan 
och vikten av att vi fortsätter att ha ett generöst bistånd. 

– Konkret så lyfter vi vikten av att Sverige fortsätter hålla 
kvar vid enprocentslöftet eftersom biståndsmedel idag långt 
ifrån täcker de behov som finns. Vi bevakar också försök att 
urvattna biståndet, vi vill inte svika de mest utsatta genom att 
använda biståndsmedel till budgetposter som borde finansie-
ras på annat sätt, säger Kristin Elmquist. 

Hur undviker PMU att ta partipolitiskt ställningstagande? 
– Vi utgår ifrån PMU:s värdegrund och vår strategi som 

definierar vilka frågor som är viktiga och driver dem oavsett 
vilket politiskt parti som sitter vid makten. Till exempel står 
vi för att det är positivt när minst en hundradel av Sveriges 
BNI går till bistånd oavsett regering. Sedan reagerar vi på po-
litiska utspel som inte ligger i linje med vad vi menar är bra 
bistånd, förklarar Kristin Elmquist.

PMU I SAMTAL OM 
POLITIK OCH BISTÅND

Daniel Alm, samfundsledare 
för pingströrelsen i Sverige, 
som PMU är en del av, har 
tillsammans med Sveriges 
kristna råd träffat partileda
re för att lyfta viktiga frågor, 
däribland biståndsfrågan. 

Varför är det viktigt för er 
kyrkoledare att möta parti-
ledarna? 

– Vi vill träffa dem för att 
vifta med en flagga att det 
finns troende människor i 
Sverige och få dem att ha det 

med på radarn inför valet. 
Vårt främsta mål är att bygga 
relation med dem och berätta 
vad vi tycker i frågan om reli-
gionsfrihet, religionens plats 
i samhället, integration och 
bistånd. Biståndsfrågan har 
kommit upp på alla möten. 

Av alla frågor ni kunde 
beröra, varför var det viktigt 
att lyfta biståndsfrågan och 
enprocentslöftet? 

– Vad händer om vi bara 
skulle bry oss om vårt eget? 
Det blir ett hårt samhälle om 

du inte kan se att välstånd 
förpliktigar. Om man inte 
förvaltar det. 

Vad var ditt budskap vad 
gäller biståndet? 

–  I just den frågan är det 
att vi måste dra konsekven-
serna av det vi fått av förval-
tarskap. Det anstår oss inte att 
förneka den utsatta männis-
kan stöd och hjälp, det ligger i 
ett okränkbart människovär-
des riktning. I de frågorna 
är Sveriges kristna råd helt 
eniga. 

Ungdomspolitiker 
Vid ett flertal tillfällen har PMU träffat ung-
domspolitiker för att både lyssna på deras 
åsikter om svenskt bistånd och presentera cen-
trala koncept och arbetssätt inom svenskt och 
internationellt bistånd. De unga politikerna 
som vi mött har varit intresserade och öppna 
för de biståndspolitiska frågorna. Målet med 
träffarna var att ge dem perspektiv på bistånd 
som de sedan har med sig in i sina politiska 
karriärer. 

TRE SAMTAL MED POLITIKER

DANIEL ALM MÖTER PARTILEDARNA
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FOTO: SANDRA LAGESTRÅ / PINGST FFS

Bilden är från ett  
riksdagsseminarium 2018.



STRIDIGHETER I 
ETIOPIEN FÖRSVÅRAR 
HJÄLPINSATSER
Mer än fem miljoner människor är i behov av nödhjälp 
i och omkring Tigray i norra Etiopien. En insamling 
pågår just nu för drabbade med fokus på gravida och 
barn som flytt undan striderna till angränsande Afar. 

Många har tvingats på flykt sedan en konflikt utbröt i Tig-
ray i november 2020 mellan etiopiska regeringsstyrkor och 
Tigreanska folkets befrielsefront, TPLF. Detta har skapat 
en humanitär kris som idag är bland de svåraste i världen. 
Omkring fem miljoner människor i och omkring Tigray är 
i behov av nödhjälp. Värst är situationen för kvinnor och 
barn.

Den utdragna konflikten i området gör det mycket svårt 
att genomföra de humanitära insatser som är nödvändiga 
för att rädda liv. Många har flytt till den angränsande regi-
onen Afar i hopp om skydd. De bär med sig fruktansvärda 
upplevelser från de stridigheter de upplevt. Flera har läm-
nat sina hem och byar utan att få med sig några tillhörig-
heter. De saknar mat, är traumatiserade och rädda. 

– Många vill inte minnas det som hänt. De är rädda 
för nya attacker. Några har sett sina familjemedlemmar 
dödas. Andra har blivit rånade. Kvinnor föder barn inne 
i flyktingläger. Situationen för internflyktingar är mycket 
sårbar, berättar PMU:s lokala partner på plats. 

Hälsovården är begränsad. Barn lever i flyktingläger 
under livsfarliga förhållanden med boenden som endast 
består av enkla plastskydd. Omedelbar hjälp behövs för att 
stötta de människor som befinner sig på flykt. Vår lokala 
partnerorganisation finns på plats i Afar för att stötta spe-
ciellt barn, gravida och ammande kvinnor med nutritions-
tillägg och nödvändiga förnödenheter. 

MATILDA NYAMAI

V I L L  D U 
H J Ä L P A 
T I L L ?

• Ge en gåva  
via swish  
90 00 506 eller 
PG 90 00 50-6 
med märkning 
”Etiopien”. 
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En humanitär kris drabbar oftast kvinnor och flickor värst. 
Detta på grund av strukturella ojämlikheter mellan könen. 

– Utsatthet vid en graviditet, våld och övergrepp är 
några att nämna, säger Juvelyn Gumalin, chef för PMUI:s 
arbete på Filippinerna som responderat vid flera katastro
fer. 

500 kvinnor och flickor dör i katastrofområden varje dag, ofta 
till följd av en graviditet eller förlossning. En av fem kvinnor 
på flykt har upplevt sexuellt våld, enligt UNFPA. I en krissi-
tuation ökar det sexuella våldet, graviditetsrelaterade dödsfall, 
oönskade graviditeter och könssjukdomar. 

En som kan bekräfta bilden är Juvelyn Gumal-in på Filip-
pinerna. Hon leder PMU:s partner PMUI:s arbete bland mi-
noritetsgruppen mangyanerna på ön Mindoro. Genom åren 
har folkgruppen genomlevt flera katastrofer som Juvelyn och 
hennes team responderat på. 

– Vi har bistått vid vulkanutbrott där människors hus be-
gravts i lavaflödet. Vi har hjälpt jordbävningsöverlevare, hjälpt 
människor som fått sina hus förstörda av tyfoner, i översväm-
ningar, genom starka vindar och jordskred, berättar hon. 

Juvelyn har gång på gång bevittnat kvinnors utsatthet vid 
katastroferna.

– Det stämmer att kvinnor är mer utsatta. När man befin-
ner sig i en humanitär kris är utrymmen ofta trånga. Brist på 
vatten under menstruationen kan bidra till dålig hygien vilket 
leder till olika infektioner och sjukdomar. Graviditet utsätter 
också kvinnor för risker på grund av svårigheten att röra sig 
och dålig hygien. Nyförlösta mödrar behöver ofta hjälp med 
amningen. Kvinnor är också sårbara mot våld och övergrepp. 

KVINNOR ÄR OFTAST VÅRDGIVARE och därför mer be-
nägna att göra uppoffringar under en krissituation.  Det kan 
handla om att kvinnan äter mindre mat för att familjen ska 
få mer. Eftersom män allt oftare migrerar under en katastrof, 
löper kvinnan också större risk för ekonomisk sårbarhet. När 
kvinnor mobiliseras i humanitära insatser är chanserna större 
att utsatta grupper får det skydd de har rätt till. Kvinnors del-
tagande kan också förhindra allvarliga brott som fysiskt, psy-
kiskt och sexuellt våld mot kvinnor.

Vid en humanitär insats är lokalt ägandeskap viktigt. Kvin-
norna spelar en viktig roll när PMU tillsammans med den lo-
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kala partnerorganisationen utformar insatsen. 
– Kvinnor är nyckelpersoner för att identifiera behoven. 

Dess frågor och oro måste tas på allvar. De bör vara med vid 
planering, genomförande och utvärdering av insatsen, säger 
Juvelyn från PMUI. 

INFÖR VARJE HUMANITÄR insats genomför PMU en be-
hovsanalys där vi konsulterar den drabbade befolkningen. Där 
inkluderar vi extra utsatta grupper som kvinnor, människor 
med funktionsvariationer och äldre. Målet med analysen är att 
förstå vad de främsta behoven är och att se vilka behov som re-
dan har mötts. För att förhindra könsbaserat våld och diskri-
minering anpassar man också nödhjälpen utifrån kvinnorna.   

– När vi bygger toaletter i ett internflyktingläger så säker-
ställer vi att placeringen av dessa är på en bra plats som inte 
är otrygg för kvinnor att gå till, och att platsen är väl upplyst. 
När vi arbetar med matutdelningar så säkerställer vi att tiden 
vi väljer för utdelningen inte krockar med när kvinnorna till 
exempel hämtar vatten, säger Madeleine Álvarez Ahlgren, hu-
manitär chef på PMU.

MATILDA NYAMAI

KVINNOR 
ÄR MER  
UTSATTA
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kan bidra till social oro, vilket gör att ett förändrat klimat ut-
gör ett hot även mot fred och demokrati.

I DEN SITUATION VÄRLDEN befinner sig i måste vi som är 
en del av den världsvida kyrkan bli än bättre på att gå i Jesu 
fotspår, och vara en hoppets röst. Jesus stod alltid stadigt på 
de utsattas sida under sina år på jorden. Berättelserna om det 
är otaliga, berättelser som vi måste ta till oss idag i relation 
till både fattigdomssituationen och miljö- och klimatkrisen. 
Det är viktigt att så många som möjligt involveras i samtal om 
vilken värld vi vill ha, och att vi tillsammans skapar hopp, och 
en tro på att det är möjligt att ställa om där det är nödvändigt. 
Här kan kyrkan med sina globala nätverk spela en väldigt vik-
tig roll. 

Vi måste öka kunskapen och hjälpa varandra till föränd-
rade attityder och beteenden, och samtidigt stärka kapaciteten 
i samhällen där människor idag inte har så mycket inflytande 
och där man måste klara av att hantera förändringar i klima-
tet. Och vi måste göra det nu. Agenda 2030 antogs av FN:s 
medlemsländer 2015. Genom en kraftsamling kring 17 Glo-
bala mål ska vi tillsammans till 2030 ha utrotat fattigdom och 
hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått 
jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och 
våra naturresurser. Än återstår mycket arbete för att nå dit, 
vi behöver vara många som bestämmer oss för att kavla upp 
ärmarna.

N är jag skriver det här har årets pastorskonferens 
just avslutats, där miljö- och klimatfrågan var 
tydligt på agendan. Jag är tacksam över Pingsts 
framtidsbild, som säger att vi som rörelse alltid 
vill stå stadigt på de utsattas sida, för en större 
rättvisa över hela världen. Vi säger också att vi 
vill sprida Guds kärlek till människor, och ge 

hopp till dem som saknar hopp. Men vad betyder dessa ord 
egentligen i våra dagliga val och våra attityder och handlingar? 
Och hur ska vi klara både fattigdomsutmaningen och klimat-
krisen? Samtidigt som energisektorn står för stora delar av de 
globala utsläppen saknar 760 miljoner människor i världen 
tillgång till elektricitet, samtidigt som vi vet att tillgång till 
modern energi är nödvändig för att lyfta människor ur fat-
tigdom.

MILJÖ- OCH KLIMATDISKUSSIONEN kan nog kännas gan-
ska abstrakt för många, då vi inte drabbats så hårt i vårt eget 
land. Vi hör om att världens höginkomstländer bär det stora 
ansvaret för klimatförändringarna, samtidigt som människor 
i fattigdom drabbas hårdast av dess konsekvenser. För många 
är det utmanande att lära sig hur man kan leva mer klimats-
mart, och till det lägga en förståelse för hur människor man 
förmodligen aldrig kommer träffa drabbas av ens livsval. Och 
samtidigt är det brådskande. Enligt Världsbanken riskerar yt-
terligare 135 miljoner människor att hamna i extrem fattig-
dom till 2030, till följd av klimatförändringarna. 

Redan idag tvingas människor lämna sina hem som en följd 
av torka och uteblivna skördar eller plötsliga översvämningar, 
vilket bidrar till sönderslagna liv och social instabilitet. Över 
1,3 miljarder människor bor idag i länder med stora miljöhot 
på grund av klimatförändringar. 

Människor som lever i fattigdom är ofta direkt beroende av 
naturresurser för sin försörjning. Det gör att grundläggande 
mänskliga rättigheter som rätten till mat och vatten hotas. Det 

ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT HOTAR  
BÅDE DEMOKRATI OCH FRED

Niclas Lindgren
Direktor, PMU
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PMU (Pingstmissionens 
utvecklingssamarbete) är 
de svenska pingstförsam
lingarnas biståndsorganisa
tion. PMU arbetar tillsam
mans med församlingar 
och samarbetspartners i 
163 insatser i 32 länder.

När coronapandemin satte stopp 
för en fysisk journalistresa, så ord-
nade PMU en digital journalistresa 
till massajbyn Orkung’u iltuleta i 
Olgulului i Kenya. Där fick ett 40-
tal journalister från Sverige möta 
människor som både upplevt och 
arbetar mot könsstympning. 

Resan började med en intervju 
med chefen för Kenyas Anti-FGM 
board, som är utsedd av presi-
dent Uhuru Kenyatta att utföra 
landstäckande kampanjer för att få 
ett slut på traditionen. Sedan fick 
journalisterna lyssna till berättelser 
från bybor om hur de lyckats för-
hindra hundratals ingrepp genom 
åren, men också om den tillbaka-
gång man upplevt under skolstäng-
ningarna. 

I den digitala direktsändningen 

intervjuades projektledaren Abigail 
Naishorua Lenashe från Free Pen-
tecostal Fellowship of Kenya, FPFK, 
tillsammans med en kvinna som 
blivit könsstympad, en före detta 
omskärerska, en pastor samt påver-
kansaktör och förälder. 

Innan kyrkan började arbeta i 
Olgulului könsstympades 98 pro-
cent av flickorna. Sedan projek-
tets start har fler än 200 kvinnor i 
distriktet valt bort könsstympning 
och hundratals kvinnor och män 
ändrat åsikt om könsstympning.

Syftet med den digitala resan 
var att ge journalister en fördjupad 
förståelse för biståndsfrågor och 
speciellt kvinnlig könsstympning. 

MATILDA NYAMAI
* FGM står för Female Genital 
Mutilation.

Musikhjälpen
En tidig lördagsmorgon 
i december kunde man 
höra om PMU:s arbete 
mot barnarbete i Togo 
i Musikhjälpen. Det var 
PMU-medarbetarna 
Johanna Bergsten och Johanna Litsgård Lebourne 
som berättade om det framgångsrika arbetet i byn 
Lakata där flera barn tidigare jobbade i ett stenbrott 
med att bära tunga baljor på huvudet, till att inga 
barn idag jobbar utan istället går i skolan. 

Musikhjälpen slog i år rekord och samlade in 54 
miljoner kronor.

Kongomission i Sveriges radio
Ett av Sveriges radios program, Människor och Tro, 
handlade om svensk pingstmissions arbete i DR 
Kongo, och hur landet blev det största svenska mis-
sionsprojektet. I inslaget lyftes både positiva och ne-
gativa röster om vilken påverkan svensk pingstmis-
sion haft i DR Kongo.

I programmet intervjuades Dag Bohlin från 
PMU. Dag har varit bosatt i både Rwanda och DR 
Kongo och var med vid starten av Panzisjukhuset. 
Dag berättade om svensk pingstmissions roll i lan-
det och hur PMU jobbar där idag.

Klimat i fokus
En stor händelse under 2021 var FN:s klimatkonfe-
rens i Glasgow, COP26. PMU hade två representan-
ter på plats för att bevaka och lobba för att de mest 
utsattas intressen ska få största möjliga genomslag. 
I samband med konferensen intervjuades PMU:s 
klimatrådgivare Johannes Widlund i P4 Örebro. 
Tillsammans med Mikael Jägerskog, chef för policy, 
påverkan och lärande som också var med på resan, 
intervjuades han också i Dagen och Hemmets vän.

SYNTS & HÖRTS I MEDIA
PMU I RADIO, TV OCH TIDNING

DIGITAL RESA TILL MASSAJBY I 
KENYA LOCKADE JOURNALISTER

Journalister i Sverige fick följa med på en digital studieresa till Kenya. Där fick de träffa 
människor som jobbar mot könsstympning.
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