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AV HUMANITÄR
HJÄLP FN larmar: För första gången  

har antalet människor på flykt  
passerat hundra miljoner.
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Jemens befolkning är beroende av humanitärt bistånd för att överleva
Krig och katastrofer har nu för första gången någonsin tvingat 100 miljoner människor på flykt från sina hem världen över. Det 
motsvarar en procent av världens befolkning. Den största humanitära krisen pågår i Jemen, där två tredjedelar av befolkningen är i 
akut behov av matbistånd för att överleva. 
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N är jag skriver det här så har jag bara någon vecka 
kvar av min nioåriga tjänst på PMU. Aldrig un
der mina nio år, har jag upplevt att behoven i 
världen är så stora som nu. Det pågår konflikt i 
Ukraina där människor flyr för sina liv. Svält på 
Afrikas horn som man ännu inte vet vart det slu
tar och coronapandemin som har drivit männi

skor allt djupare ner i fattigdom. 274 miljoner männi skor är 
idag i behov av humanitärt stöd för att överleva, vilket är en 
ökning med 63 procent bara de senaste två åren. Samtidigt 
som media fokuserar på människornas situation i Ukraina, så 
hungrar människor också i Jemen, Sydsudan och Etiopien. I 
detta svåra humanitära läge beslutade regeringen att minska 
årets biståndsbudget med 9,2 miljarder kronor. Pengarna ska 
användas för att bekosta mottagandet av ukrainska flyktingar 
i svenska kommuner. Effekten blir att en del av årets planerade 
verksamhet inom hållbar utveckling, mänskliga rättigheter 
och demokrati inte kommer att kunna genomföras. PMU:s 
direktor Niclas Lindgren har tillsammans med företrädare för 
andra biståndsorganisationer fört en intensiv dialog under 
våren med beslutsfattare för att förmå regeringen att ändra 
beslutet. I skrivande stund har regeringen beslutat att återföra 
1,3 av de 9,2 miljarderna till biståndet, vilket är bra men långt 
från tillräckligt.

När behoven är så stora som de är idag, så är vi extra tack
samma för alla som bidrar till vårt gemensamma arbete. Vi 
är glada för Radiohjälpen som ger tio miljoner kronor till en 
insats i Ukraina. Vi är också tacksamma till EU:s humanitära 
fond som anförtrott oss att återigen få ansvara för de medel 
som går till vård av patienter som utsatts för sexuellt våld och 
som kommer till Panzisjukhuset i DR Kongo. Men det som 
är allra viktigast för oss är alla våra trogna månadsgivare och 
följare. Det trogna givandet är stommen i allt vårt  arbete. Här 
berättar vi varför det är så viktigt och vad pengarna går till. 

En som stannat på PMU betydligt längre än jag är Per Lilja. 
I snart 30 år har han troget jobbat för organisationen i olika 
roller. Som församlingskonsulent får han möta pingstförsam
lingar och stötta dem i deras internationella arbete. 

Tack från mig till alla trogna läsare genom åren, nu tar mina 
proffsiga kollegor över ansvaret för tidningen.

GLOBALA BEHOVEN AV HJÄLP ÄR STORA

Matilda Nyamai, redaktör
info@pmu.se
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Extremläge som bara förvärras. Den humanitära 
situationen i världen är extremt allvarlig till följd 
av klimatförändringarna, coronapandemin och 
kraftigt stigande matpriser. Så ser det ut i PMU:s 
samarbetsländer.

Gudstjänstlokal blev härbärge. Hela församling-
en mobiliserade för att hjälpa flyende landsmän. 
”De fick duscha, äta och vila och sedan slussade vi 
dem vidare”, berättar pastor Taras, föreståndare i 
en pingstförsamling i västra Ukraina.

PMU och Ringbäcks i gemensamt körprojekt. 
Med nyskrivna låtar och ett 20-tal körsångare på 
plats i Växjö drog PMU och paret Ringbäck igång 
den första av fyra körhelger som under året ska 
fokuseras på världens utsatta.

Fokus på jämställdhet och könsroller. I Egypten 
har media ett stort inflytande på vardagslivet. För 
att förändra bilden av hur kvinnor framställs och 
för att öka jämställdheten och synen på könsrol-
ler även bland yrkesverksamma journalister, 
arrangerar PMU:s partner en kurs om ”Kvinnor 
och media”.
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FOTO: PMU:S LOKALA PARTNER

FOTO: PENTECOSTAL UNION
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Konflikter i Ukraina, Sydsudan och Jemen. Klimatrelate-
rad katastrof i Mauretanien. Ökad fattigdom i spåren av 
coronapandemin. Det är bara några exempel på vad som 
orsakat humanitära kriser och skakat om vardagen för 
miljontals människor. Idag lever 45 miljoner människor på 
gränsen till svält. 
 

TEXT: MATILDA NYAMAI
FOTO: ACROSS

274 MILJONER  
MÄNNISKOR 
BEHÖVER HJÄLP

FO KU S  /  H U M A N I TÄ R H JÄ L P
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D
et finns barn som aldrig upplevt an
nat än krig under sin livstid. Alltför 
många barn har genomlevt mer än 
ett barn bör – att springa till skydds
rummet flera gånger om dagen, 
bomber, strider, fly utan sina föräld
rar, bo i fallfärdiga flyktingläger eller 
ständigt gå hungrig och utan vatten. 
Människor har varit på flykt i alla 
tider. Den humanitära situationen 
i världen är extremt allvarlig. 100 
miljoner människor har lämnat sina 

hem. 274 miljoner människor är idag i behov av humanitärt 
stöd för att överleva – det är en ökning med 63 procent bara 
de senaste två åren. 

– I FN:s rapport Global humanitarian Overview för 2022 
sammanfattas vad som är orsaken till de humanitära beho
ven idag – Climate change, Conflict, Covid19 and Cost. Alltså 
klimatförändringar, konflikt, covid19 och de stora kostnads
ökningar som skett de senaste åren av olika skäl, säger Nina 
Paulsen, katastrofrådgivare på Röda Korset. 

ENLIGT EN RAPPORT FRÅN International Rescue Com
mittee, IRC, är konflikter den främsta orsaken till humanitära 

kriser. Allt fler konflikter och kriser blir mer utdragna. Samma 
länder genomgår nödtillstånd år efter år. Konflikterna i Jemen 
och Syrien ser ingen ände. Detta gör det svårare för dem att 
bemöta globala utmaningar som covid19 och klimatföränd
ringar. 

CORONAPANDEMIN ÄR EN annan bidragande orsak. Dess 
ekonomiska konsekvenser har saktat ner framstegen med att 
stoppa hungern med minst fem år, enligt forskning från IRC. 
Två av tre hushåll med barn har förlorat inkomst sedan pan
demin bröt ut 2020, enligt FN. 

– Hela covid19situationen har avspeglat ojämlikheten 
i världen. Människor i fattiga länder har bland annat drab
bats hårt av nedstängda marknader och erfarit betydligt större 
risk att inte få vaccin och därmed kunna bli sjuka, säger Nina 
Paulsen. 
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” Människor i fattiga länder har 
bland annat drabbats hårt av 
nedstängda marknader och 
erfarit betydligt större risk 
att inte få vaccin.”

Så många är i behov av humanitärt  
stöd i länder där PMU gör eller  
nyligen har gjort insatser: 

Etiopien
25,9 miljoner 

Jemen 
20,7 miljoner   

Ukraina 
12 miljoner 

Sydsudan
8,4 miljoner 

Mauretanien
880 000

DR Kongo
27 miljoner Burundi

1,7 miljoner 

Källa: Relief Web
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Största mottagarländer  
Humanitära projekt (miljon sek)

Humanitära  
projekt
Beräknat på  

ekonomiskt utfall*

Mat & försörjning 
70,4  %

Vatten och sanitet  17,7  %   

Nutrition  5,7  %

Skydd & basala 
förnödenheter  5  %

Hälsa  0,7 %

Katastrofrisk
reducering  0,3  %

Skydd  0,2 %

*Procent av andel satsade kronor  
(inkluderar medel som vidareförmedlats)
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De humanitära behoven är 
i dagsläget enorma. Vad 
avgör vilka länder och kata-
strofer man ger till och vad 
för typ av insats går den 
största delen av pengarna 
till just nu? 

– Från Sidas håll är vi  
måna och stolta över att 
vi har ett principbaserat 
humanitärt bistånd, att 
det går till dem som har 
de allvarligaste huma
nitära behoven. Det är 
behovsstyrt, det finns inga bakomliggan
de politiska ställningstaganden. Vi har 
en allokeringsmodell som utgår från en 
rad indikatorer, som mäter allvarlighets
graden, hur många som är drabbade och 
hur riskerna är för att det ska förvärras. 
Med det som grund fattar vi beslut om 
vem som får mest pengar. De allvarli
gaste och största humanitära kriserna får 
mest pengarna. 

Vissa kriser blir permanenta. Nöd-
tillstånd år efter år. Förutom att ge 
bistånd, hur jobbar Sida med grundor-
sakerna i länder drabbade av krig eller 
naturkatastrofer? 

– Det är viktigt att identifiera grund
orsakerna, men alldeles för ofta är 
grundorsakerna komplexa och relatera
de till allmän fattigdom, konflikter eller 
korrupta regimer. De frågorna löser du 
inte med humanitärt bistånd. Det måste 
finnas ett samarbete med utvecklingsbis
tånd och fredsarbetet. 

”DE STÖRSTA HUMANITÄRA  
KRISERNA FÅR MEST PENGAR”
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Även klimatförändringarna leder till att antalet katastrofer 
ökar. Högre temperaturer, skogsbränder, oregelbunden ne
derbörd, översvämningar och torka bidrar till matosäkerhet. 

–  Jag ser klimatförändringarna som ett övergripande hot, 
som till exempel resulterar i höjd vattentemperatur i haven 
som i sin tur gör att cykloner intensifieras. Klimatföränd
ringarna kan också bidra till konflikt. Till exempel när det 
blir sämre tillgång till skördar, säger Nina Paulsen, på Röda 
Korset. 

VAD ÄR DET DÅ SOM GÅR FEL? En faktor är att det system 
som satts upp för att förebygga och hantera kriser i ett land är 
otillräckligt. Om en kris inte åtgärdas så kommer den att bli 
värre. Detta blir till exempel konsekvensen när ett land inte 
tar sitt ansvar för att tillgodose medborgarnas grundläggande 
mänskliga behov. 

En annan faktor är att det fredsskapande arbetet och diplo
matin misslyckas i att lösa konflikter. 

En följd blir att människor tvingas lämna sina hem och fly. 
Det är då de humanitära organisationerna blir avgörande. 
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PMU som en aktör i det svenska biståndet, gav förra året 
30,1 miljoner kronor till humanitära insatser. 

– Vi jobbar främst med utdelning av mat och grundläg
gande förnödenheter som filtar och hushållsartiklar. Men vi 
fokuserar också på tillgång till vatten genom att borra brunnar 
eller bygga dammar och toaletter, och ge stöd till försörjning, 
säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humanitär chef på PMU. 

Just nu är PMU:s fokus på insatser i Sydsudan, Ukraina, 
Etiopien, DR Kongo och Jemen, men vi stöttar också mindre 
insatser i krissituationer som man inte hör om i media, som 
till exempel tyfondrabbade på Filippinerna. 

PMU:S PARTNER JOBBAR alltmer utifrån triple nexus, ett 
koncept som innebär att man för att få bästa långsiktiga re
sultat kopplar samman humanitära insatser med utvecklings 
och fredsinsatser. På så sätt hoppas man ge människor verktyg 
att ta sig ut ur extrem fattigdom. 

– Vi hoppas se att människors samtliga behov, som mat och 
vatten, utbildning och fredliga samhällen tillgodoses på ett bra 
sätt, säger Madeleine Álvarez Ahlgren. 

FAKTA: HUMANITÄR HJÄLP

•  100 miljoner människor har tvingats fly sina 
hem. 53,2 miljoner lever som internflyktingar 
inom det egna landets gränser. 46,8 miljoner 
har flytt utomlands. 

•  Av de 274 miljoner människor i behov av 
humanitär hjälp är 45 miljoner på gränsen 
till svält. 

•  PMU gör i dagsläget insatser i Etiopien, Je-
men, Nepal, Filippinerna, Sydsudan, Ukraina 
(och grannländerna Ungern och Moldavien).

•  Under 2021 stöttade vi 22 humanitära 
insatser, inklusive för- och efterarbete i elva 
länder. De totala kostnaderna för PMU:s 
samlade humanitära arbete under 2021 var 
30,1 miljoner kronor. Totalt sett nådde vi 
181  952 människor med stöd.

Vilka faror ser du när 
humanitära kriser blir 

permanenta?
– Det finns många 

faror med det, en av de 
farligaste situationer

na är att man låser sig i 
ett beroende för att inte 

falla än djupare i kris, och 
att man nöjer sig med det. Fler 

kriser kommer och de blir all
varligare och mer utdragna utan 
mycket ljus i tunneln, det är jät
teproblematiskt.

Vad mer kan man kräva av stater 
där det finns en humanitär kris?  

– Att länderna själva går in och tar 
ansvar för sin befolknings välmående. 
Men det saknas ofta kapacitet och vilja.  

PMU jobbar med lokala aktörer 
som ofta når ut snabbt till behövande. 
Vilken styrka ser du i samarbetet med 
de lokala aktörerna? 

– Lokala aktörer är oftast de som 
finns på plats före, under och långt 
efter. Det är organisationer som lever 
i samhällena. De vet bäst hur behoven 
ser ut, vilka människorna är och hur 
stödet kan anpassas till behoven. Om 
något händer plötsligt är de redan på 
plats och kan möta behoven. 

Vilken roll tror du att organisationer 
länkade till kyrkan kan spela vid en 
insats? 

– Inte bara kyrkliga, utan generellt 
trosbaserade organisationer kan ha en 
helt avgörande roll för att få tillträde 
och vinna förtroende hos befolkningen. 

Vilken roll har Sverige i det interna-
tionella humanitära biståndet idag?

– Sverige är den femte största hu
manitära givaren i världen och den 
största humanitära givaren per capita 
i världen. Det gör att vi har ett enormt 
inflytande i det humanitära systemet. 
Inte bara i vad vi finansierar, utan vil
ken typ av givare vi är. Vi är progressiva 
i hur vi arbetar, med stor tillit till våra 
samarbetspartner, vilket gör att det 
inte bara handlar om kvantitet, utan 
kvalitet. 

Jakob Wernerman, 
chef för Sidas enhet för 
humanitärt bistånd.

FOTO: LENNART NOLVALL

KÄLLA: IRC, FN, PMU

”  Inte bara kyrkliga, 
utan generellt tros-
baserade organisa-
tioner kan ha en helt 
avgörande roll för att 
få tillträde och vinna 
förtroende hos befolk-
ningen.”
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Du levde som flykting i Uganda i många år, hur var det? 
– Min familj flydde från Sydsudan till Uganda 1993 och kom 

tillbaka 2008. Jag bodde i flyktingläger hela den perioden. Jag 
föddes på landsbygden i Sydsudan där det inte fanns någon 
sjukvård eller vaccinationer. Men att bo i flyktingläger i Uganda 
var den värsta upplevelsen i mitt liv. Vi hade inte tillräckligt med 
mat och hade dåliga sanitära förhållanden. Jag fick samla ved 
för att vi skulle överleva. Om folk visste hur en flykting lever, då 
skulle de aldrig fly. Det var farligt för oss. 

Vad har det lärt dig?  
– Det var både en positiv och negativ upplevelse. Det positiva 

var att jag fick utbildning, det hade jag inte fått om vi hade stan
nat kvar i min hemby. 

Det negativa var att man inte kunde planera sin framtid. Som 
medborgare i ett land kan du få del av dina rättigheter. När du 
flyr till ett annat land, berövas du de rättigheterna. 

Vad för typ av humanitär situation jobbar du i idag? 
–  Jag jobbar i Kapoeta East med människor som drabbats av 

naturkatastrof och i Lainya med de som drabbats av konflik

ten. ACROSS jobbar med matsäkerhet, försörj
ning, vatten och nutrition. Till exempel borrar 
vi brunnar för att människor ska få tillgång till 
vatten.

Kan du beskriva vad ni gör när ni kommer in i 
ett område drabbat av en humanitär katastrof? 

– Det första vi gör är att ge mat, sedan analyse
rar vi situationen och tittar på vad som är grundorsa
ken till problemen i området. Det finns ofta 
många behov som vi behöver jobba med. Om 
de inte har rent vatten så behöver vi jobba 
med det. Men vi tittar också på framtiden. 
Vad behövs den dagen man har återställts el
ler nästa gång man drabbas av katastrof? Även 
om regnet uteblir så finns metoder som kan 
förbättra situationen. 

Vad är de vanligaste behoven just nu? 
– Det vanligaste behovet är vatten, därefter mat. 
Att utbilda befolkningen är viktigt. När ACROSS inte längre 

jobbar i området, så är målet att de själva ska kunna 
ordna till exempel vatten.  

Du jobbar i kroniska humanitära situationer. Vad 
krävs för att få till förändring? 

– För att lösa den växande humanitära krisen i 
Sydsudan så måste vi rannsaka oss själva. Konflik

ten kommer en dag att ta slut. Vi behöver vara själv
ständiga. Hur kommer Sydsudan att se ut om tio år? Vad 

kommer vår inkomstkälla vara? Torkan kan vi hantera om vi 
planerar och förändrar vårt klimat, ett första steg är att be folk 
sluta hugga ner träd. 

Vilka är mest utsatta i de humanitära katastroferna som 
du verkar i? 

– Mammor, gravida, äldre människor och personer med 
funktionsvariationer. Men också föräldralösa barn eller barn 
som kommit bort från sina föräldrar när de flytt. 

Vad hoppas du på för Sydsudans framtid? 
– Jag hoppas på ett fredligt land där människor jobbar för 

sitt leverne och värdesätter andra. 

Sydsudan är ett av de länder som befinner sig i nöd-
tillstånd år efter år. Tre fjärdedelar av befolkningen 
är beroende av humanitärt bistånd för att överleva. 
PMU:s partner ACROSS finns bland de mest utsatta.

Lotimor i Kapoeta East där PMU länge jobbat tillsammans 
med partnern ACROSS, är en av de platser i Sydsudan som 
drabbats svårt av torka under 2021. Alla grödor i området 
vissnade innan de var redo för skörd. Situationen har på
verkat hela befolkningen, men svårast är det för barn och 
ammande mammor som är i behov av näringsrik kost. 

– Torkan är svår och likaså hungern, men stödet från 
ACROSS är avgörande för kvinnor, barn och män, säger en 
av ledarna för den lokala projektkommittén i Lotimor.

AV SYDSUDANS 13 MILJONER invånare, så är 8,4 mil
joner i behov av humanitärt stöd för att överleva. Åra
tal av konflikt, effekterna av coronapandemin, försämrad 
ekonomi i kombination med torka har drivit stora delar 
av landets befolkning på flykt och orsakat en av de vär
sta humanitära kriserna i Afrika. Brådskande humanitärt 
livsmedelsbistånd utöver för närvarande planerade nivåer 
krävs för att rädda liv.

PMU:s partner ACROSS bedriver projekt på flera platser 
för att förbättra matsituationen. I en nödsituation är det 
akuta matpaket, hygienartiklar och tillgång till rent vat
ten som behövs. I varje matpaket finns basvaror som mjöl, 
bönor, ris, olja och salt för att familjerna ska klara sig en 
månad. De får också tvål och vattendunkar för att hämta 
rent vatten. 

ETT AV ACROSS FRAMGÅNGSRECEPT är att de sam
ordnar alla insatser med lokala kyrkliga nätverk och ledare. 
Den kristna organisationen är väl ansedd och betrodd av 
lokala samhällen och myndigheter.

– ACROSS är den enda aktören som kommer hit och når 
ut till oss. De möter människorna, de ser oss och frågar om 
våra behov. Vi litar på dem, säger en äldre man i Lotimor.  

TRE AV FYRA  
SYDSUDANESER   
BEHÖVER  
NÖDHJÄLP

Oloka Mamento Mark, 
matsäkerhets- och 
försörjningshandläg-
gare på ACROSS i 
Sydsudan.

”BO I FLYKTINGLÄGER  VAR DEN VÄRSTA UPPLEVELSEN I MITT LIV”

Ett undernärt barn i Sydsudan. FOTO: ACROSS



TILLFÄLLIGA  
HEM I KYRKOR
Moldavien är Europas fattigaste land. Inget annat land 
tog i början av konflikten emot fler flyktingar från Ukraina 
per capita. Med en befolkning på 2,6 miljoner invånare 
räknades var tionde person i landet som flykting. Invånar-
na har visat stort engagemang  för att stötta grannarna i 
en svår situation. 

Eftersom det finns flera gränsövergångar 
mellan Ukraina och Moldavien tog sig 
flyktingar in i olika delar av landet. De 
flesta som flyr är kvinnor och barn, men 
också personer med funktionsvariationer 
och äldre. Alla män mellan 18 och 60 år 
beordrades att stanna i Ukraina. 

– Människor är stressade, påverkade 
känslomässigt, en del av dem behöver 
läkarvård och läggs in på sjukhus, skrev 
Pingstunionen i det första uttalandet. De 
är PMU:s partner i landet. 

Moldavien saknar samordningssystem, 
men Pingstunionen har av den statliga 
televisionen lyfts fram som ett positivt 
exempel för arbetet med flyktingar. Om
kring 2 000 personer per dag fick inled
ningsvis hjälp genom Pingstunionens 
arbete, och man ordnade tillfälliga boenden i kyrkobyggnader, 
läger och hem för att ge skydd och mat till människor. Volon
tärer från de lokala kyrkorna vid gränsområden mötte männ
iskor på båda sidor om gränsen och transporterade dem till de 
tillfälliga boendena. 

MATILDA NYAMAI

V I L L  D U 
H J Ä L P A 
T I L L ?

• Genom den 
globala pingst-
rörelsen stöttar 
PMU också 
liknande insatser 
i Ungern. Ge en 
gåva via swish 
90 00 506 eller 
PG 90 00 50-6 
och märk  ”Kata-
stroffonden”.
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FÖRSAMLING  
BLEV FRISTAD 
FÖR FLYENDE
I gryningen torsdagen den 24 februari hördes explosioner 
på flera platser i Ukraina. Invasionen av Ukraina var ett 
faktum. Miljontals människor började sin flykt undan 
bomber och missiler. Idag har främst kvinnor och barn 
flytt, både inom och utanför landets gränser. Många sökte 
sig till västra Ukraina. 

I en stad några mil från den polska gränsen var trycket hårt. 
Stadens tågstation som har kapacitet för 3000 personer, tog 
emot omkring 50 000 dagligen.  

– Vi har 200 000 flyktingar här i idag, många är mammor 
med barn. Man ser på deras bilskyltar att de kommer från 
olika delar av landet. Vi delar vår mat med dem. Vi ger ut 
matlådor som räcker några dagar. Man kan inte handla i bu
tikerna längre, men människor behöver äta. Vi skickar därför 
många ton mat till olika städer runtom i Ukraina, berättade en 

ukrainsk lastbilschaufför som i början av konflikten hade som 
uppdrag att köra in förnödenheter från Polen till Ukraina.  

För varje dag som gick blev situationen allt mer allvarlig. 
Många flydde sedan vidare från gränsstaden och korsade över 
till grannländerna. 

MOT BAKGRUND AV DEN konflikt och förstörelse som på
går i landet, ger PMU tillsammans med Pingstkyrkan i Eskil
stuna stöd till nödhjälp till de drabbade. I början handlade det 
mest om tak över huvudet, madrasser, filtar och mat. Genom 
samarbetet med lokala kyrkor inom ukrainska pingströrelsen, 
har flera tillfälliga boenden för människor som flytt öppnats 
upp, där de får stöd och skydd.

– Hela vår kyrka är mobiliserad. Vi hjälper flyktingar och 
har öppnat ett center som tar emot 50 personer per dag. De 
får duscha, äta och vila, sedan slussar vi dem med bussar till 

polska gränsen och vidare till Tyskland, berättade Taras som 
är pastor i en pingstförsamling i staden, när PMU pratade 
med honom via Teams. 

– Vi försöker göra vårt bästa. Vi hoppas att denna plats får 
vara säker för människor som överlevt från andra områden 
och situationer. När de kommer hit vill de inte höra sirener. 

MEN ÄVEN STADEN där Taras bor har upplevt konflikten. 
Redan den första dagen besköts den av missiler.

– Jag hörde en explosion, klockan var 06:30 på morgonen. 
Flyglarmet gick och vi begav oss till en säkrare plats, säger 
Taras. Samtidigt som vi pratade med honom ringde telefo
nen oavbrutet och ljudet av flyglarm hördes i bakgrunden. Vi 
tvingades avsluta samtalet och Taras behövde söka skydd. 

MATILDA NYAMAI
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Engagemanget för de drabbade har varit hoppingivande att se. Men stora  
hjälpinsatser kommer behövas även framöver när samhällen ska återupp-
byggas.
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Debatterade biståndsnedskärningar
Tillsammans med ett trettontal andra biståndsorga
nisationer publicerade PMU en debattartikel i Gö
teborgs Posten med kritik mot regeringens förslag 
på nedskärningar av biståndsbudgeten för att finan
siera flyktingmottagandet i Sverige. Organisationer
na välkomnar att Sverige tar emot människor som 
flyr från krigets Ukraina, men menar att man aldrig 
från ställa utsatta människor mot varandra. 

Återbruk av elektronik minskar slaveri
Tre medier i Dalarna rapporterade om PMU Second 
Hand i Faluns satsning på att ta emot elektronik i 
butiken för återvinning, som ett led i att minska ef
terfrågan på mineraler. Detta i sin tur hoppas man 
leder till att minska slaveriet i gruvor i DR Kongo. 
Initiativet uppmärksammades i P4 Dalarna, Dala
demokraten och Dalarnas tidning. 

Diamantring blev medial
För en tid sedan lade PMU Second Hand upp för
säljningen av en ring med en ädelsten på sina so
ciala medier. Ringen hade blivit skänkt till butiken. 
Sabrina Hall som köpte ringen intervjuades av Väs
terbotten kuriren. Sabrina flydde från krig som fy
raåring och hoppades att ringen skulle göra skillnad 
för de mest utsatta.

Ukraina i fokus i butikerna
Flera secondhandbutiker 
uppmärksammades för 
sitt engagemang i Ukrai
na. Västerbotten kuriren 
skrev om att PMU Second 
Hand i Umeå avrundade 
priser uppåt med 20 kronor för de som ville. 

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

HALLÅ DÄR
PIA BERGLUND

Butikschef PMU Second 
Hand i Örn sköldsvik 
som fick ta emot 
Naturskyddsföreningens 
miljöpris 2022. 

Hur känns det? 
– Det känns jätteroligt och hedrande.
Varför fick ni priset tror du? 
– Varför vi i slutändan blev årets 

pristagare var att vi, av de nominerade, 
når ut till flest människor då vi är en 
förhållandevis stor verksamhet. Ge
nom vår butik, tillsammans med våra 
gåvogivare, kunder, medarbetare och 
samarbetspartner, blir det möjligt att 
påverka stort. Tillsammans förändrar vi 
människoliv och miljö både lokalt och 
globalt.

Vilken skillnad gör priset för buti-
ken? 

– Det är så roligt att verksamheten vi 
bedriver blir uppskattad och uppmärk
sammad på detta sätt! Alla ska känna 
sig delaktiga i priset och stolta med det 
vi jobbar för.

Hur ska ni satsa för att bli ännu mer 
miljövänliga framöver? 

– Andelen givare, kunder och medar
betare som engagerar sig i vår second
handbutik för miljöns skull ökar hela 
tiden. På det viset hjälper vi också till 
att öka medvetenheten i hela samhället 
kring vikten av en mer hållbar handel. 

– En sak som vi ska börja med är att 
samla in gamla mobiler och datorer för 
att återvinna mineraler från dem, och 
därmed motverka att fler gruvor öpp
nas där arbetsmiljön är farlig.

– Fler är medvetna idag om klimat
påverkan och vikten av att återanvända. 
Sedan märks det inte minst på grund av 
att försäljningen ökat. 

Motiveringen löd: ”Deras affärsidé fyl-
ler Naturskyddsföreningens syfte väl, att 
medverka till ett råvaru- och energisnålt 
samhälle med återvinning. Secondhand-
handeln har blivit till en livsstil inom en 
stor konsumentgrupp och på det sättet 
spridit idén om ett hållbarare samhälle 
bland många fler människor.” 

A K T U E L LT

Konflikten i östra Demokratiska repu
bliken Kongo fortsätter och i spåren av 
väpnade strider mellan landets armé och 
olika rebellgrupper drabbas kvinnor och 
barn värst.  

– I dess kölvatten lämnas kvinnor och 
barn skadade och traumatiserade, efter
som det sexuella våldet ofta är ett inslag i 
krigföringen, säger Johanna Bergsten, re
gionchef för Central och Västafrika.

Den 1 april tog PMU över ansvaret för 
ECHOfinansieringen av Panzisjukhuset 
i Bukavu som förser patienter som utsatts 
för sexuellt våld med vård. Det ekono
miska stödet ligger på omkring 4,6 miljo
ner kronor.  

– Vi kommer ge 1200 kvinnor som har 
blivit utsatta för sexuellt våld i de väp
nade konflikterna i Sydkivu möjlighet 
till specialistsjukvård på Panzisjukhuset, 
säger Johanna Bergsten. 

Vården kvinnorna får är holistisk, vil
ket bland annat innebär att de inte bara 
får sjukvård, utan även traumabearbet
ning. 

Innan 2014 hade PMU under ett antal 

år ansvar för avtalet med ECHO och vår
den av patienter utsatta för våldtäkt. 

– Nu fördjupar vi samarbetet med 
Panzisjukhuset ytterligare. Samtidigt 
fortsätter vi att bidra med en stor del av 
sjukhusets budget från våra insamlade 
medel, vilket bokstavligen är livsviktigt 
för sjukhuset och patienterna, säger Jo
hanna Bergsten. 

PMU har anställt en projektledare som 
arbetar med uppföljning, rapportering 
och samordning av medicinsk personal 
på sjukhuset. 

PMU har beviljats tio miljoner kronor av Radiohjäl
pen till att hjälpa människor på flykt från Ukraina. 
Medlen är del av en större insats som totalt förvän
tas nå över 600 000, av vilka 40 procent är barn. 

– Insatsen fokuserar på att på olika sätt stötta 
människor som flytt sina hem, både de som är kvar 
inne i Ukraina och de som tagit sig över gränsen in i 
Polen, säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humanitär 
chef på PMU. 

”Varje sekund tvingas ett 
barn i Ukraina lämna sitt 
hem, och idag är hälften 
av landets barn på flykt. 
Riskerna för exploate
ring är överhängande.” 
Under parollen ”Skydd av 
barn kan inte vänta” bjöd 
kungafamiljen in PMU 
och ett 20tal organisatio
ner till samtal om barns 
situation i Ukraina. Direk
tor Niclas Lindgren fick 
under tre minuter berätta 
om PMU:s stöd till de 
drabbade. Samtal fördes 
om barns särskilda rät
tigheter och vikten av att 
nu göra allt vi kan för att 
skydda dem. 

Vilken skillnad gör ditt månadsgivande? 
100 KRONOR   i månaden ger vård till en patient på Panzisjukhuset i DR Kongo. 

240 KRONOR  i månaden bidrar till att 15 gravida kvinnor i Burundi får en säker transport  

 med motorcykelambulans till förlossningen. 

300 KRONOR  i månaden ger nödhjälp till människor i Ukraina som påverkas av konflikten. 

500 KRONOR  i månaden bidrar till mat till en hel familj i Sydsudan. 

Anta utmaningen – bli månadsgivare idag! www.pmu.se/manadsgivare

10 miljoner kronor ska 
hjälpa flyende från   
krigets Ukraina

KUNGAHUSET BJÖD IN TILL 
SAMTAL OM UKRAINAS BARN

Man diskuterade också 
hur man kan samordna 
insatserna bättre, och 

hur vi säkerställer att vi 
arbetar på ett sätt som 
inte skapar nya risker för 
barnen.

– Det är väldigt hopp
ingivande att komma 
tillsammans, och visa att 
vi är många som vill agera 
för dem som lever i utsatt
het och fattigdom i vår 
värld. Med på mötet fanns 
aktörer från flera olika 
nätverk i det civila sam
hället som kyrkonätverk, 
humanitära organisatio
ner, barnrättsorganisa
tioner, scoutrörelsen och 
FNorganisationer. Vi har 
mycket att lära av varan
dra, säger Niclas Lindgren.

PMU ÅTERFÅR ANSVAR FÖR EU-AVTAL 

Panzisjukhuset i Bukavu.
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JOHANNA: MÅNADSGIVANDET 
ÄR STOMMEN I INSAMLINGEN
Just nu kör PMU en satsning för 
att få fler att bli månadsgivare. 
Månadsgivandet är viktigt och 
ger oss friheten att använda 
bidraget där det bäst behövs. 
Johanna Litsgård Lebourne, 
kommunikations- och insam-
lingschef, PMU, förklarar vikten 
av givandet. 

Varför är månadsgivandet 
viktigt? 

– För oss är månadsgivandet 
stommen i insamlingsarbetet. När 
vi vet att det kommer in en viss 
summa pengar varje månad så vå
gar vi säga ja till både humanitär 
hjälp vid katastrofer, sådant som 
kan behöva beslutas om ganska 
snabbt, och att satsa på längre ut
vecklingsprojekt där till exempel 
arbetet på Panzisjukhuset i DR 
Kongo är ett bra exempel. 

Finns det någon minimigräns 
för givandet? 

– Nej, det har vi ingen. 

Vad säger du till dem som 
tvekar att bli månadsgivare?

– Jag tänker att många liksom 
jag säkert har en del rullande pre
numerationer på allt från strea
mingtjänster och tidningar till 
kanske en matkasse. Jag brukar 
råda till att inventera sina löpande 
prenumerationer och se om nå
gon av dem kan bytas till prenu
merationen: Rädda liv, lindra nöd 
och vara med och förändra män
niskors liv till det bättre.   

Den som ger mer än en viss 
gåva kan få skattereduktion på 
sina gåvor. Vad innebär det? 

– För att få skattereduktion 
behöver varje gåva vara på minst 
200 kronor och sammanlagt mås
te du under kalenderåret skänka 
minst 2000 kronor. Skattereduk
tion beviljas med 25 procent av 
det totala gåvobeloppet. Dock 
finns en övre gräns per år.

MATILDA NYAMAI

Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations- och insamlingschef på PMU, här på 
plats i Nepal.

PMU:s direktor Niclas Lindgren 
och Sveriges kronprinsessa  
Victoria.
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” Jag brukar 
kalla Hondu-
ras för min 
första kärlek 
inom missio-
nen. Det land 
man först 
kommer till 
som ung, det 
är det som 
man brukar 
älska.”

PER LILJA

Namn:  Per Lilja. 
Familj: Fru och två barn 
Bor: Tullinge. 
Arbetar: Församlings-
konsulent och senior 
rådgivare på PMU. 
Intressen: Musik, 
litteratur, församling 
och trädgård. 
Det bästa med PMU: 
Få jobba med det man 
älskar.

programchef, internkonsult och facilitator för öst
ra Afrika. Idag är Per 60 år och gör det han drömt 
om i många år – jobbar som församlingskonsu
lent och senior rådgivare. 

– Att vara församlingskonsulent och hjälpa 
församlingarna att lyckas med sitt internationella 
arbete har jag drömt om länge, berättar han. 

Relationen till församlingen ligger honom 
varmt om hjärtat. Förutom att han själv är starkt 
engagerad i sin hemförsamling Botkyrka Pingst, 
så klappar hans hjärta för att stötta pingstkyrkor 
med att lyckas med sitt bistånds och missionsar
bete. 

– 1983 hade pingstförsamlingarna 987 missio
närer. I nästan alla församlingar finns det därför 
idag en nära relation till någon som varit ute i 
världen och jobbat. Det internationella engage
manget finns i princip i alla församlingar. Min 
uppgift är att ta vara på det engagemang och den 
kunskap som finns, och ta emot och ge råd till 
församlingar. Att hjälpa de lokala församlingarna 
att lyckas i sitt internationella arbete oavsett om 
man gör det med egna pengar eller PMUmedel, 
säger Per Lilja. 

SAMTALET BÖRJAR GÅ mot sitt slut. Vi har 
pratat om PMU och församling och Pers driv och 
engagemang. Men alla resor han gjort under årens 
lopp för PMU, hur har de påverkat honom? Jag 
kan inte lämna köksbordet förrän jag fått höra om 
någon av Pers alla spännande resor. Valet är en
kelt. Pers första resa till Bosnien, när han åkte in i 
brinnande krig, har satt sina spår. 

– På den tiden fick man det. Vi hade inte det sä
kerhetstänk vi har idag. 

– Jag var i staden Mostar i södra Bosnien, som 
är omringad av berg. För att kunna röra sig där 
var man tvungen att springa mellan husen. Om 
det var fri sikt från bergen ner mot staden så kun
de man bli beskjuten, berättar Per. 

I staden besökte han en kyrka och fick vara 
med på en gudstjänst. Sandsäckarna låg tätt längs 
väggarna. Samtidigt som skottlossning hördes i 
bakgrunden, lovsjöng människor från de tre olika 
stridande folkgrupperna i landet tillsammans 
inne i lokalen. 

– Mitt i detta fruktansvärda så möts Guds folk 
och håller sams och prisar Gud och älskar varan
dra. Det var en stark upplevelse. Det är aktuellt nu 
också i konflikten i Ukraina, där vi vet att kristna 
från stridande parter möts och umgås med varan
dra, säger Per Lilja. 

P
er Liljas första möte med 
PMU var genom en alma
nacka. 

– I mitten på 80talet 
hade jag fått PMU:s alma
nacka och kände stolthet 
att det fanns en profes
sionell biståndsorganisa
tion inom pingströrelsen, 
berättar Per när vi träffas 
hemma i köket i Tullinge 
utanför Stockholm. Vi 

delar resterna av en blåbärspaj som hans fru Lena  
bakat till församlingens hemgrupp som besökte 
dem kvällen innan. Vid köksbordet syns spåren av 
pandemins hemarbete. En stor svart datorskärm 
som plockats hem från kontoret står uppsatt på 
några böcker. Det provisoriska hemmakontoret 
fortsätter fungera som arbetsplats för Per även om 
pandemin nu inte längre är allmänfarlig.

 
DET HAR GÅTT 29 ÅR SEDAN Per började som 
praktikant på PMU. Per som egentligen är utbil
dad lärare, har haft ett globalt engagemang ända 
sedan tonåren. Som 25åring hade han planer 
på att öluffa i Karibien. Men livet tog en annan 
vändning när han istället fick frågan från sin för
samling i Taberg i Småland om han ville åka till 
Honduras för att jobba med utsatta barn. 

– Jag brukar kalla Honduras för min första kär
lek inom missionen. Det land man först kommer 
till som ung, det är det som man brukar älska. Jag 
levde med honduraner och pratade, drömde och 
tänkte bara på spanska. Det fanns nästan inga ut
länningar. 

– Förr var det inte ett våldsdrabbat land. Jag 
kunde ta ut pengar på banken och handla av nå
gon på gatan utan att vara orolig för att bli över
fallen och skjuten, berättar Per. 

EFTER TRE ÅR I HONDURAS kom han hem till 
Sverige med målet att resa tillbaka igen. Men så 
blev det inte. 

– När jag var hemma i Sverige hade jag hundra 
lektioner och möten med församlingar. Jag upp
täckte att sann information och kommunikation 
om hur verkligheten ser ut, kan skapa ett stort 
engagemang. 

Efter en längre praktikperiod på PMU:s kom
munikationsavdelning 1992 blev han erbjuden 
jobbet som handläggare för Latinamerika och 
Östeuropa. Genom åren har han också jobbat som 
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– Jag ser absolut mitt 
uppdrag på PMU som ett 
missionsuppdrag. Det är 
en kallelse. Det är därför 
jag har funnits kvar, säger 
Per Lilja. För snart 30 år 
sedan började han som 
praktikant på PMU. Idag är 
hans jobb att hjälpa för-
samlingar att lyckas i sitt 
internationella arbete.  
TEXT: MATILDA NYAMAI

PER GER RÅD  
OM MISSION
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KÖRHELG I VÄXJÖ 
MED RINGBÄCKS
Med nyskrivet material och ett 20-tal körsångare på plats 
drog PMU:s körprojekt tillsammans med paret Ringbäck 
igång i Växjö sista helgen i april.  Helgen är den första av 
fyra i år men det är ett långsiktigt samarbete med fokus på 
världens mest utsatta. 

Urban och Carina Ringbäck har under många år gjort sig 
kända för sin musik men har också ett stort hjärta för världens 
mest utsatta. Urban har genom sitt församlingsengagemang 
bland annat besökt DR Kongo flera gånger och har nu skrivit 
flera sånger på temat kring fred, försoning och upprättelse. Och 
nu vill Ringbäcks, tillsammans med 
PMU, skapa ett engagemang kring 
frågorna genom sång och musik. 

– Vi samarbetar med församling
ars musikliv och formar konserter 
fyllda av glädje och hopp. Genom 
musik varvat med filmklipp och 
intervjuer berör vi teman som med
mänsklighet, brobyggande, fred och 
försoning i världen, säger Urban 
Ringbäck  

Före helgen har noter och arrang
emang skickats ut till församlingen 
så körsångarna haft möjlighet att 
repa stämmor och sjunga in sig på 
materialet. Ringbäcks har även pro
ducerat en skiva som lanserades under helgen. 

– Att stanna upp och mötas runt dessa frågor gör något 
med en. Just nu är vi alla väldigt berörda av dagsläget i världen 
och att då få använda musiken och samtalet blev starkt för 
mig. Jag fortsätter att nynna på ”för när framtidstron och hop
pet börjar sjunka ner mot noll. Behövs ett folk som vågar ta ett 
steg åt himlens håll”, säger Carina. 

UNDER LÖRDAGSKVÄLLEN var det konsert där kören till
sammans med Urban och Carina framförde sångerna och 
PMU berättade om aktuella projekt i världen. Under konser
ten i Växjö deltog också Pelle Hörnmark som intervjuades om 
församlingens roll i arbetet kring det som nu händer i Ukrai
na, både i och utanför landet.        

 Anette Eidenskog, pastor och körle
dare, var en av de som var med under 

helgen. 
– Vi tyckte hela idén var bra där 

man både pratar om det som händer 
i världen men också får vara med och 

sjunga. Själv blev jag väldigt taggade 
av att det var nyskrivet material i just 

det här ämnet. Nu när vi har repat hela 
dagen så har det varit skönt att landa mel
lan sångarna i  klipp om världsläget. Den 

informationen gör något med oss när vi sjunger dom här tex
terna, det fastnar inte bara på näthinnan utan lägger sig i hjär
tat som en längtan att få göra någonting, säger hon.  

En av kördeltagarna Linda Dahlgren 
fyller i: 

– Det är väldigt fint att få bygga 
tillsammans. Vi är ju från olika 
platser och med lite förberedelse i 
ryggen få bygga den här dagen till
sammans har varit väldigt härligt, 
det är liksom bjussigt åt alla håll och 
kanter. Och temat kan ju inte bli mer 
angeläget. Det är ju ute i verkligheten 
kyrkan ska vara, vi får inte stänga in oss i vår 
egen bubbla, säger hon. 

PMU:s DIREKTOR Niclas Lindgren är en av initiativtagarna 
till helgen och berättar att det var under en resa till DR Kongo 
som han och Urban satt och funderade på om det inte skulle 
vara en spännande idé att använda just sång och musik för att 
lyfta behoven kring världens mest utsatta men också kyrkans 
centrala roll som en samhällsaktör i flera av de länder där 
PMU jobbar.  

– Vi arbetar ute i världen med många olika projekt där vi 
får se fantastiska saker hända,  men det har också  varit inspi
rerande att idag få höra om hur församlingen i Växjö spelar så  
stor roll för alla flyktingar som kommer från Ukraina till stan 
och den omsorg som finns kring de som tvingats lämna hus 
och hem och kommit hit. 

JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE
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”Just nu är vi 
alla väldigt be-
rörda av dags-
läget i världen 
och att då 
få använda 
musiken och 
samtalet blev 
starkt för 
mig.”

Anette Eidenskog

Linda Dahlgren

Ett 20-tal körsångare var med under den första körhelgen med Urban och Carina Ringbäck i Växjö. I höst blir arrangerar vi körhelger i Värnamo 24–25/9 och i 
Umeå 15–16/10.

T e s T a m e n T e

att testamentera till PmU 
innebär ett betydligt stöd till 
utsatta människ or och hopp 
om en bättre framtid.

Testamentera 
ditt arv
I skriften ”Ske din vilja” berättar 
vi hur du går till väga och vilka 
lagar som gäller.  alla testamenten 
till PmU är helt skattefria. Beställ 
skriften kostnadsfritt genom att 
maila info@pmu.se eller ring oss.www.pmu.se

Tel: 08-608 96 00
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– Sårbar, marginaliserad och ett offer. Om hon är fattig 
eller en lidande kvinna, porträtteras hon ofta som sexar-
betare, svarar Mera Moheb Fouad på frågan om bilden av 
kvinnor i egyptisk media. Hon deltar i en workshop som 
PMU:s partner IMC genomför i Egypten för journalister 
och fotografer om ”Kvinnor och media”. Målet är 
att förändra bilden av kvinnor i egyptisk media 
och inom yrkeskåren.  

I Egypten har media en stor plats i folks hem. 
Vill man påverka i olika frågor så har media en 
roll att spela. 

Men bilden av kvinnor i media och inom 
mediebolagen behöver förändras. Därför star
tade PMU:s partner Ibrahimia Media Center 
(IMC) i Alexandria, en kurs om ”Kvinnor och 
media” med fokus på jämställdhet och könsroller. 

Idag visar man ofta kvinnor på egyptisk tv som svaga offer. 
Det är också ofta män som talar för dem, istället för att man 
låter kvinnan föra sin egen talan. Med yrkesgruppen journa
lister och fotografer som målgrupp, jobbar IMC med att ut
bilda om kvinnors rättigheter och jämställdhet och att förhin

drar negativa stereotyper av kvinnor som sprids i media. 
– Jag drömmer om att media ska börja visa ogifta kvinnor 

som självständiga och starka med en framgångsrik karriär. Att 
man kan vara framgångsrik utan att ha en partner. Det är inte 
obligatoriskt att vara gift, men egyptisk media hanterar detta 
på ett väldigt negativt sätt, säger Mera Moheb Fouad, som job

bar som programledare på en satellitkanal och är journalist 
för en webbsida. 

MÅLET MED UTBILDNINGEN är att man ska börja 
porträttera egyptiska kvinnor som starka individer med 

samma rättigheter som män. Syftet är också att få kvinnor 
att inta ledarpositioner inom media och inte hamna i ste

reotypiska roller.
– De ser på vårt utseende, istället för kvaliteten på vårt ar

bete. Som kvinna kan jag också vara en duktig regissör eller 
kvalificerad redaktör, säger Mera.

– Eftersom jag numera är ansvarig för avdelningen för foto 
på webbsidan som jag jobbar för, så kan jag börja ge uppdra
get åt en kvinna att gå ut och fotografera utomhus. Tidigare 
brukade jag bara låta män ta bilder och filma på platser utom
hus, säger Mera.

Anas Mohamed som jobbar som fotograf deltar också i 
workshopen om ”Kvinnor och media”. Han kommer nu göra 
förändringar utifrån vad han lärt sig. 

– Jag kommer göra arbetet mer jämställt. När jag fotogra
ferar kommer jag att vara mer genuskänslig, säger han. 

Hur kan män stödja utvecklingen av jämställdhet i me-
dia?

– Ett problem vi måste åtgärda först är missuppfattningen 
kring vad gender betyder. Det är inte något som bara berör 
kvinnor och kvinnors möjligheter, även männens roller kan 
förändras och vara annorlunda. Både män och kvinnor har 
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KVINNOR LYFTS FRAM   I EGYPTISK MEDIA

Mera Moheb Fouad.
FAKTA: WORKSHOP ”KVINNOR OCH MEDIA”

•  En tre dagars workshop för yrkeskåren inom 
media om kvinnors rättigheter och jämställdhet.

•  Syftet är att öka medvetenheten bland yrkesverk-
samma om stigmat kring könsroller och ändra 
deras inställning till jämställdhet och kvinnors 

rättigheter. Målet är också att uppnå balans inom 
yrket mellan män och kvinnor.

•  Deltagarna får efter workshopen träffas igen för 
att jobba praktiskt med att skapa korta filmer som 
återspeglar den kunskap de fått. Detta för att sä-

kerställa att förändring har skett i deras tankesätt, 
beteende och attityder. Under utbildningen går 
man också igenom förändringen från tanke till 
färdig produktion.

” Jag drömmer om att media ska 
börja visa ogifta kvinnor som 
självständiga och starka med 
en framgångsrik karriär.” 
MERA MOHEB FOUAD

ett ansvar att se till att samma möjligheter ges för män och 
kvinnor. När vi har rensat bort den missuppfattningen blir det 
lättare. Vi behöver arbeta tillsammans för att se hur man kan 
uppnå detta inom media. Män bör lita på att kvinnor gör ett 
bra jobb. Som att ge en kvinna i uppdrag att göra en uppgift 
som stereotypiskt är ”männens uppgift”, säger Anas.

MATILDA NYAMAI

INTERVJU OCH FOTO:  
LAILA SALEH OCH 

ANDREAS ALEXANDERSSON
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J ag var nyligen på besök i Sydsudan, och mötte i 
samtalet med våra samarbetspartner många be
rättelser om hur situationen kraftigt förvärrats i 
landet. Antalet människor i behov av humanitärt 
bistånd hade i början av året ökat till 8,4 miljoner 
– mer än 70 procent av befolkningen. Men det är 
inte bara de akuta behoven som ökar. När fattigdo

men djupnar och männi skor fokuserar på att överleva får det 
också långsiktiga effekter, till exempel på barns skolgång och 
nödvändiga satsningar på landets sjuk och hälsovård. Detta 
i ett land där sju av tio över 15 inte kan läsa och skriva, och 
med en mödradödlighet som är en av de högsta i världen.

I ETT LÄGE DÄR VÅRA SAMARBETSLÄNDER drabbas så 
här väljer vår regering att fatta ett beslut som får ödesdigra 
konsekvenser. Sverige har en lång och stolt historia av att 
stå på de utsattas sida. När andra vacklat har Sverige trofast 
stått kvar i löftet att investera i världens utveckling genom ett 
generöst bistånd. Men nu ställer regeringen utsatta männ
iskor mot varandra genom att bekosta flyktingmottagande i 
Sverige med över nio miljarder kronor från biståndet, när nu 
människor tvingas fly Ukraina. Biståndets mål är att bekämpa 
fattigdomen i världen, inte att hantera kostnader i Sverige. I 
en tid när det uppskattas att 3,3 miljarder i världen kommer 
att leva under fattigdomsgränsen (55 kr/dag) i slutet av året, 
och att 860 miljoner kommer leva under den extrema fattig
domsgränsen (mindre än 20 kr/dag), fattar regeringen alltså 
ett beslut som är att ifrågasätta både moraliskt, etiskt och 
strategiskt. 

2021 VAR FÖRSTA ÅRET SEDAN 1990 som den globala 
kampen mot fattigdom gick åt fel håll, och under 2022 fort
sätter den negativa trenden, när 263 miljoner människor 
tvingas in i extrem fattigdom. Skälen är flera. Vi ser hur coro
napandemins effekter fortsatt slår hårt, samtidigt som klimat
förändringarna och de kraftigt stigande matpriserna till följd 

HUR KAN REGERINGEN GÖRA SVERIGE TILL  
STÖRSTA MOTTAGARE AV SVENSKT BISTÅND?

Niclas Lindgren
Direktor, PMU

STÖD OSS REGELBUNDET – BLI MÅNADSGIVARE! 

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

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

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

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

Skanna  
QR-koden

A K T U E L LT
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HÄNG MED FRASSE
Varje månad myser ni ner i soffan och följer 

Frasse, Mimmi och Bruno på nya äventyr 
där ni och Frasse får lära er mer om världen. 
Tillsammans kan hela familjen ha en stund 

av reflektion, lära sig några fraser på ett 
annat språk och be månadens bön.

VÄLKOMMEN TILL PMU!
Du får en familjekalender som premie när 
du registrerar dig som månadsgivarfamilj 

hos PMU. 

Frasses familjekalender är ett nytt 
koncept som PMU tagit fram 
tillsammans med Frasse, 
alias Tommy Log. Ka
lendern följer skolåret 
och där kan förstås 
månadens alla familje
aktiviteter skrivas upp. 
Men varje månad får fa
miljen också ta del av en ny 
film där Frasse och hans vänner 
ger sig ut på äventyr för att upp
täcka världen.

Vem gömmer sig bakom 
Frasse?

– Jag heter Tommy Log och 
jobbar som pastor i Pingst Väs
terås sedan 15 år tillbaka.

– Uppgifterna växlar mellan 
allt från ballonger till begravning
ar och jag gillar bredden och va
riationen i att jobba med männ
iskor. Att se dem växa i olika 
funktioner är det jag gillar mest.

– Min fru Lisa jobbar som rek
tor och vi har tre barn. Jag gillar 
att spela tennis på fritiden.

Varför jobbar du med barn?
– Barn är ärliga och härliga. 

De säger och reagerar di
rekt på det man gör. Jag 
gillar att jobba med alla 
åldrar men det är extra 
roligt att få se barnen 
växa upp och att få dela 

sin tro med dem. Man 
lär barnen så mycket 
men jag blir ofta på
mind hur mycket bar

nen har att lära en själv.
Hur ser ditt samarbete ut med 

PMU?
– Vi gör olika saker tillsam

mans och det blir fler uppdrag 
med tiden. Samarbetet känns na
turligt då PMU är en del av Pingst 
Sverige. Det stora samarbetet är 
på Nyhem när Frasse säljer tröjor 
till förmån för PMU:s arbete. Att 
uppmärksamma barn och deras 
föräldrar på vad PMU gör och 
på vad vi kan göra tillsammans 
känns viktigt. Och alla kan vara 
med och bidra med något.

BÖRJA LÄSÅRET MED  
FRASSES FAMILJEKALENDER

Tommy Log.

av kriget i Ukraina förvärrar situationen. Bakom de rusande 
priserna ligger både ökade energipriser och brist på spannmål. 

DEN SVENSKA BISTÅNDSBUDGETEN 2022 var drygt 
50 miljarder. Av detta räknas nu 7,9 miljarder av för kostna
der i Sverige. Regeringens beslut betyder i realiteten att Sverige 
blir största mottagarland av svenskt bistånd, trots de ökade 
globala behoven, och trots de växande globala klyftorna. Men 
samtidigt som vi kraftsamlar för att möta den akuta huma
nitära situationen i Ukraina måste engagemanget för till ex
empel Sydsudan kunna upprätthållas. De globala kriserna, 
oavsett om vi talar om klimatet, Ukraina eller pandemin, visar 
med all önskvärd tydlighet att världen hänger ihop, och att vi 
är ömsesidigt beroende av varandra för att hantera de globala 
utmaningarna. No man is an island, och en investering i värl
dens rättvisa och i miljö/klimat gynnar oss alla. Ett minskat 
bistånd riskerar självklart öka fattigdomen, vilket leder till stor 
ökad osäkerhet på många håll i världen och med det risk för 
konflikter som följd där fler kommer tvingas på flykt från sina 
hem. Som ett av världens rikaste länder är jag övertygad om 
att Sverige kan bättre. Vi har råd att fortsatt stå på de utsattas 
sida, både i Ukraina och Sydsudan.

Jag är glad och stolt över att Pingst under årets Rådslag be
slutade att både uttala sig om regeringens beslut, men också 
att säga att vi vill vara en rörelse som kavlar upp ärmarna och 
gör vad vi kan för att de mest utsatta inte ska drabbas.

Frasse och hans glada vänner bjuder in till cirkus i årets barnmöten på Nyhem.



En hundralapp för världen
   Tillsammans gör vi skillnad!

Hundralappen
som gör skillnad!

Istället vill vi utmana dig att ge en hundralapp som en 
extra gåva. Den kommer garanterat göra skillnad!

I en tid när behoven kanske är större än någonsin, och över 100 miljoner människor befinner 
sig på flykt, väljer regeringen att bekosta flyktingmottagandet i svenska kommuner med 
biståndspengar. För att inte behöva skära i det viktiga arbete som våra samarbetspartner 
står i, i länder som Jemen, DR Kongo och Mauretanien, bestämde Pingsts rådslag att vi 
själva ska göra vad vi kan för att samla in pengar. 

Skippa en fika på stan!


