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”MEDKÄNSLA  
KRÄVER HANDLING”

I Burundi är det en självklarhet för 
pingstkyrkan att vara en aktiv före-
bild i klimatarbetet.

PMU:s partner i jordbävningsdrab-
bade Turkiet hjälper till med skydd, 
mat och delar ut förnödenheter. 

Läkaren Svitlana valde att stanna 
trots bomberna – nu bygger hon och 
kollegorna upp barnkliniken igen.

KYRKAN PLANTERAR 
MILJONTALS TRÄD

AKUT NÖDINSATS FÖR 
DRABBADE I TURKIET

RÖSTER FRÅN DE SOM 
ÄR KVAR I UKRAINA

Fredspristagaren och chefs
läkaren Denis Mukwege talade 
på Pingst Pastor International. 
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HALLÅ DÄR
PER LILJA

Per Lilja,  
församlings
konsulent PMU. 
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KNIVSKARPT BUDSKAP:  
KYRKAN MÅSTE AGERA
Konferensen Pingst pastor International fick en tydlig 
prägel av internationell solidaritet där de inbjudna talarna 
gav starka uppmaningar att agera i en tid av ökad orätt
visa, våld och krig, klimathot samt fattigdom. ”Känslor är 
meningslösa utan handlande”, poängterade fredsprista
garen Denis Mukwege. 

 
Att satsa på en pastorskonferens med internationell profil vi-
sade sig vara ett framgångsrecept. Sammansättningen av 650 
deltagare från Sverige och omkring 200 utländska gäster skulle 
komma att göra konferensen unik. PMU:s partner från olika 
delar av världen stod som talare på flera storsamlingar och 
seminarier. En av dem var Denis Mukwege – läkare, författare, 
pingstpastor, människorättsaktivist och mottagare av Nobels 
fredspris 2018. 

– Räddningen måste vara holistisk och handla om alla delar 

av livet. Därför kan vi inte vara likgiltiga inför det som händer 
i samhället, sa Denis Mukwege till de samlade pastorerna.

Nobelpristagaren, som i omkring 25 år arbetat i DR Kongo 
för att rädda och återupprätta våldtagna kvinnor i kriget, var 
tydlig med att kyrkan idag brister i handlande. Att kyrkan 
skulle kunna göra mer både lokalt och globalt. Denis Mukwe-
ge möter varje dag människor som lever i djup fattigdom, 
orättvisa och utsatthet. I sin predikan på Pingst Pastor talade 
han om att den kyrka som står tyst inför orättvisor och ond-
skan i världen ställer sig på förtryckarnas sida.  

DET SENASTE ÅRET HAR BARN, så unga som fem år, sökt 
vård efter att ha blivit utsatta för grovt sexuellt våld i krigsfö-
ring i östra DR Kongo, berättar Denis Mukwege. Att i sådana 
situationer endast känna medkänsla och solidaritet utan att 
också agera hjälper inte. En stor utmaning är att kyrkan och 

Du som van läsare av PMU-tidningen 
märker säkert att denna tidning är 
kortare än vad den brukar vara. Från 
och med 2023 kommer PMU trycka 
två fullsidiga tidningar per år istället 
för fyra. Dessa tidningar kommer att 
skickas ut i sommar (juni) och i vinter 
(december). Däremellan kommer två 
kortare tidningar, precis som detta 
nummer, att finnas med som bilaga 
till Pingsttidningen under våren och 
hösten. Vi hoppas att du som läsare 
ska fortsätta bli inspirerad och utma-
nad av det du läser. Det blir färre sidor 
men med samma viktiga innehåll!

Under våren kommer en grupp av 
inspiratörer börja arbeta med PMU, 
vad är en PMUinspiratör för något?

– Det är en person som besöker 
församlingar för att skapa ett ännu 
starkare engagemang för de mest 
utsatta i världen. PMU-inspiratö-
rerna är duktiga talare med lite olika 
bakgrund men med stort hjärta för 
frågor som har med rättvisa och upp-
rättelse för de utsatta att göra.

Vad kommer de göra?
– De medverkar på gudstjänster 

med en predikan där man förhopp-
ningsvis får känna av Jesu hjärta för 
de mest utsatta. De kommer också att 
berätta om vad PMU gör i världen 
och ge tips till den som lyssnar på hur 
man kan kanalisera sitt eget engage-
mang.

Den församling som vill ha besök, 
vem kontaktar man?

– Man får gärna kontakta mig på  
per.lilja@pmu.se.  

PMU i Piteå  
vann ”Årets  
hållbarhetspris” 
– Det här är ett kvitto på 
att vi är på helt rätt väg, 
det är fantastiskt roligt, 
säger Anna Wikman.  

Hon är butikschef 
på PMU Second Hand 
i  Piteå och fick tillsam-
mans med sitt second-
hand-team ta emot Årets 
hållbarhetspris i Piteå 
Business Awards den 24 
februari. Kommunen 
och företagsföreningen 
delar årligen ut pris till 
näringslivet för att hylla 
goda förebilder. Men det 
var första gången som 
PMU Second Hand blev 
uppmärksammat. Team-
känslan som alltid varit 
stark har nu fått växa sig 
ännu starkare, berättar 
Anna Wikman.  

– Vi är ödmjuka in-
för vinsten. Samtidigt 
känner vi att vi är värda 
priset. Det var hög tid att 
secondhand-branschen 
fick komma in i finrum-
met. Det är en vinst på så 
många nivåer. 

Jane Angom, vice ordfö-
rande i Ugandas pingst-
rörelse PMUC, mötte 
svenska riksdagspolitiker 
för samtal om flickors 
utsatthet i Uganda och 
kyrkans möjlighet att 
arbeta för flickors sexu-
ella och reproduktiva 
rättigheter. Hennes bud-
skap var tydligt – att det 
handlar om liv eller död. 

Coronapandemin 
höll skolorna stängda i 
två år i Uganda. Under 
tiden blev många flickor 
sexuellt utnyttjade och 
lurade av människor i 
deras närhet. Gravidi-

teter hos flickor mellan 
10-14 år ökade med över 
300 procent. Unga gra-
vida tjejer blir ofta stig-
matiserade och utstötta. 
Negativa sedvänjor och 
en djuprotad patriarkal 
kultur slår hårt. Här har 
kyrkan en viktig roll att 
spela. Den kristna trons 
budskap och drivkraft 
är i grunden att älska sin 
nästa. Eftersom kyr-
kan har stort inflytande 
i samhället kan kyrkan 
utbilda, påverka och för-
ändra, förklarade Jane 
Angom för riksdagspoli-
tikerna.

Kort från redaktören: 

Linnéa Jimenez, redaktör
redaktion@pmu.se

JANE: EN FRÅGA OM 
FLICKORS ÖVERLEVNAD

Janine Alm Ericson (MP), Linnéa Wickman (S), Jane Angom 
(PMUC), Ulrika Westerlund (MP), Helena Storckenfeldt (M), 
Gudrun Brunegård (KD). 
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KRISSTÖD I JORDBÄVNINGSKATASTROFEN
Natten till den 6 februari drabbades Turkiet och Syrien av en förödande jordbäv-
ning. Bara två veckor senare skräckslogs invånarna igen av en ny stark jordbävning. I 
skrivande stund är vidden av katastrofen ännu svår att uppskatta men det mänskliga 
lidandet och det humanitära behovet är mycket stort. PMU har via samarbetspart-
nern Medair snabbt kunnat förmedla katastrofhjälp på plats i Turkiet. Alltifrån filtar, 
presenningar, värmekaminer, spritkök, hygienartiklar till barnmat och olika nödför-
nödenheter delas ut till drabbade familjer. Organisationen samarbetar med lokala 
aktörer och stöttar också människor i behov av psykologiskt krisstöd. 

Swisha din gåva till 9000506 och märk ”jordbävning”. 
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kristna måste överkomma rädslan för vad agerandet kan inne-
bära, menar Denis Mukwgee. 

– Rädslan för isolering, att förlora sitt jobb, att förlora sitt 
liv, att hamna i fängelse eller för döden. Hoten kommer alltid 
vara där. Men vi måste rusta oss med mod.  

– Kyrkan måste stå tillsammans med de som lider och med 
de som är sårbara. Om vi överger detta så är vi inte längre 
kyrka, avslutade Denis Mukwege.  

UNDER FEM SEMINARIER på Pingst Pastor International 
fick PMU med partner från Nepal, Ukraina, Burundi, DR 
Kongo, Kenya och Uganda vara med och vrida och vända på 
frågor om kyrkors roll för de mest utsatta, för klimatet och för 
jämställhet. Kyrkan har en unik möjlighet att nå in och påver-
ka i områden och miljöer där aktörer som inte är trosbaserade 
har svårare att arbeta. Exemplen från PMU:s partner visar att 
kyrkans aktörer har möjlighet att påverka negativa kulturella 
strukturer, öppna upp för demokrati samt fredliga och inklu-
derande samhällen samt arbeta mot fattigdom. Kyrkan spelar 
ofta en central roll inom utbildning och hälsovård och har 
därför redan strukturer på plats som snabbt kan aktiveras vid 
kriser och katastrofer. 

Vikten av möten och att lära av varandra över nationsgrän-
ser blev tydlig under konferensens tre dagar.  

– Flera av de internationella gästerna kunde dela erfarenhe-
ter inte bara med svenskar utan med varandra, vilket gav goda 
effekter. Nu ger bland annat ledande pastorer i Öst- och Cen-
tralafrika kvinnoledarna i regionen stöd i att bilda ett kvinno-
nätverk, berättar Niclas Lindgren, direktor för PMU. 

LINNÉA JIMENEZ

KO N F E R E N S  /  P I N G ST PA STO R

Med över 38,8 miljoner planerade träd är pingströrelsen 
i Burundi en aktiv förkämpe i de utmaningar som drab
bat landet till följd av klimatförändringarna. ”Vi kan inte 
längre bara prata om Bibeln – vi måste också göra det 
som står och skydda vår omgivning”, säger säger PMU:s 
partner från Burundi. 

– Vi måste arbeta med detta nu, inte imorgon, uppmanade 
Nicolas Hakizimana, generalsekreterare för pingstsamfundet 
CEPBU i Burundi, under ett seminarium om teologi och kli
matutmaningar på Pingst Pastor i Stockholm i början av året. 

Både torka och översvämningar blir allt vanligare i Burun
di. Dålig skörd leder till svält och på grund av skogsavverk
ning riskerar hela städer att förstöras i jordskred till följd av 
erosion. Burundi, ett av världens fattigaste länder, får betala 
ett högt pris i klimatkrisen. Men det som den lokala kyrkan 
kan göra – det gör de. I Burundi hugger en majoritet av den 
växande befolkningen ved för att laga mat över öppen eld. 
Okunskap kring avverkning har dock lett till att skogen bör
jar försvinna. Men under 15 år har nu pingstsamfundet plan
terat mer än 38,8 miljoner träd.

I BURUNDI HAR KYRKAN 
EN AVGÖRANDE ROLL  
I KLIMATARBETET

– Frön får växa till små plantor. När 
det är rätt tid på året samlar vi männi
skor i de lokala kyrkorna för att dela ut 
trädplantorna. Vi undervisar dem och 
ber dem göra en uppföljning för varje 
träd. Vårt budskap är att den som hugger 
ned ett träd måste sedan plantera tre nya, be
rättar Nicolas Hakizimana. 

CEPBU har även länge arbetat för att undervisa kring håll
bart jordbruk. Ett mål är att få bönderna att sluta elda och 
bränna den mark som de avser att odla på, utan istället ta 
vara på klippt gräs som gödning för jorden. Kyrkan lär också 
ut vilka grödor som kommer att tåla torka och förändringar i 
regncykler. Till stor del sker arbetet ideellt. Att engagera unga 
och gamla samt män och kvinnor i förändringsarbetet är en 
av nycklarna, menar Nicolas Hakizimana. 

– Alla gör det här. Efter att vi planerat träd så har vi också 
ett budskap att ge. Om både männen och kvinnorna får med
delandet tillsammans kan de gå hem och föra budskapet vi
dare till sina barn. Det kan förändra samhället.

LINNÉA JIMENEZ

VAD FICK DU MED DIG 
FRÅN PINGST PASTOR 
INTERNATIONAL? 
AnnaKaisa Wallin,  
pastor kreativ ledare, Jönköping: 

– Jag tar med mig en uppmuntran till 
att agera. Jag tycker det känns spännande 
att vi kan göra något tillsammans som kyr-
kor och som rörelse. Vi är många och skulle 
kunna vara ledande i dessa frågor ännu mer. Jag 

är intresserad av miljöfrågor sedan tidigare också, men det här 
känns som en puff att agera – inte bara för mig och mitt hus-
håll utan något vi skulle kunna göra mer tillsammans. 

Jonna Johansson,  
pastorsstudent, Alingsås:  

– Det var väldigt berörande att lyssna på 
Mukwege berätta om hur det vi tror på också 
måste visa sig i handling. Jag började fundera 
på hur det är i mitt liv och vad jag kan göra. 
Som Mukwege sa så säger vi ofta att vi är makt-
lösa, men vi lever i en demokrati och kan sätta press 
på våra ledare. Vår röst räknas. Jag tänkte att vi tillsammans 
med ungdomarna i kyrkan skulle kunna skriva till företag för 

att påverka dem i klimatfrågan. Att agera tillsammans med 
den målgrupp, exempelvis ungdomarna, som vi vill influera 
tror jag är en bra idé.

Emmanuel Jayakrishna,  
pensionerad pastor, Öckerö:

– Jag är ursprungligen från Sri Lanka 
och har mycket kontakter där. Jag blev 
väldigt imponerad och inspirerad av 
statistiken i Burundi med antalet plan-
terade träd. Det fick mig att fundera över 
Sri Lanka och hur man där behöver förändra 
tankesättet inom kyrkan. Pastorer skulle kunna göra mer i kli-
matfrågan och se evangelisation i ett mer holistiskt perspektiv.

38,8
Minst så många träd har 
PMU:s samarbetspartner 
CEPBU planterat sedan 2007. 
Och i samarbete med PMU 
har pingstsamfundet planerat 
över 28,1 miljoner träd. 

MILJONER  

   Nicolas 
Hakizimana

FAKTA  PINGST PASTOR INTERNATIONAL
 Årets Pingst Pastor inbjöd för första gången pastorer och ledare från hela 
världen. Drygt 200 internationella gäster deltog i konferensen.
När: 10-12 januari 2023
Var: Infra City, Upplands Väsby
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Ett år har gått sedan Rysslands krig i Ukraina först bröt 
ut och tillvaron för miljontals människor har förändrats 
totalt. PMU:s samarbetspartner i Ukraina stöttar både de 
som tvingats på flykt men också de som outtröttligt står 
kvar och kämpar mitt i förödelsen. Bland de utsatta finns 
en gemensam dröm och längtan tillbaka. Tillbaka till ett liv 
i fred och ett samhälle som inte rasat sönder utav bomber. 

Den 24 februari 2022 var 57-åriga överläkaren Svitlana på väg 
till arbetet på barnkliniken i staden Trostianets när en arbets-
kamrat ringde för att berätta att kriget brutit ut. Fasansfulla 
scener med stridsvagnar på gatorna, döda soldater liggandes 
längs vägen och flyende familjer som skjutits i sina bilar mötte 
henne på vägen till arbetet den morgonen. Men att själv fly 
och lämna sjukhuset och befolkningen utan vård var aldrig 
något alternativ. 

– Jag måste stanna här. Jag behövs här, 
konstaterar Svitlana.

Eftersom folk inte vågade lämna hem-
men började Svitlana och hennes kollegor 
att göra hembesök hos invånare i behov av 

medicinsk hjälp. Trostianets är en liten stad 
med drygt 20 000 invånare som ligger tre mil 

från den ryska gränsen. Under ockupationen var utmaning-
arna stora. Matleveranser upphörde och medicinen tog slut. 
Sjukvårdarna kunde inte längre behandla människor bero-
ende av exempelvis insulin, berättar Svitlana.  

DE LÄNSADE HYLLORNA på ett sönderskjutet apotek men 
läkemedlen räckte inte långt. Sjukvårdsteamet förlorade 
många patienter i avsaknad av medicin. Svitlana minns två 
kvinnor som tvingades gå hem sex kilometer med sina ny-

Vill du vara med och hjälpa 
människor i Ukraina och i 
andra katastrofer? 
• PMU är just nu aktiv i nio 
olika katastrofinsatser i totalt 
sju länder. Förutom i Ukraina 
stöttar PMU exempelvis jord
bävningsdrabbade i Turkiet 
och flera insatser kopplade till 
hungerskatastrofen i Afrikas 
Horn. PMU:s katastroffond ger 
oss möjlighet att snabbt stötta 

V I L L  D U 
H J Ä L P A 
T I L L ?

Satellitupp
kopplingar ska 
hjälpa familjer
Under 2023 har PMU 
inlett ett nytt samar-
bete med den ukrainska 
pingstbaserade organi-
sationen Kindness. Den 
humanitära organisa-
tionen är verksam i hela 
Ukraina och de som 
arbetar är till stor del vo-
lontärer ute i pingstför-
samlingarna. Med hjälp 
av PMU kommer organi-
sationen förse barn med 
vinterskor och dela ut 
överlevnadskit och första 
hjälpen-kit med medi-
ciner till befolkningen. 
PMU kommer även att 
förse 15 hjälpcenter runt 
om i Ukraina med satel-
lituppkoppling för in-
ternet med möjlighet för 
samtal och nyhetsbevak-
ning. Kriget har skapat 
stora kommunikations-
störningar som försvårat 
för hjälparbetare men 
också för befolkningen 
som helhet. Målet är att 
de nya satellitstationerna 
även ska hjälpa drab-
bade familjer att komma 
i kontakt med sina an-
höriga. 

UKRAINA:  
PÅ PLATS  
FÖR DE SOM  
STANNAR OCH  
FÖR DE PÅ FLYKT

födda barn eftersom det inte fanns några bussar. I sin oro bad 
Svitlana om beskydd för kvinnorna hela vägen hem eftersom 
det pågick bombningar i staden. 

Barnklinikens lokaler förstördes i stridigheterna, men nu 
efter ockupationen får sjukhuspersonalen hjälp av PMU:s 
samarbetspartner Medair att reparera och bygga upp nya lo-
kaler. De ska kunna ta emot 5 000 barn. Via Medair har PMU 
under året stöttat ett flertal akuta insatser  i Ukraina och 
Polen. Det finns stora behov i form av tillfälligt boende, rent 
vatten, mediciner och hygienartiklar. Den trosbaserade orga-
nisationen arbetar för att nå ut till de mest avlägsna byarna. 
Sammanlagt har Medair gett stöd till mer än 500 
000 människor under 2022. Dagligen får de 
höra nya berättelser om flykt, sorg, splittrade 
familjer och drömmar om ett liv i fred. 

MAJORITETEN AV FLYKTINGARNA är 
kvinnor och barn då de flesta männen inte 
har fått fly med sina familjer. En av dem är 
71-åriga Larisa som flytt till Lanivtsi i västra 
Ukraina. Hennes hemby låg nära den ryska gränsen.

– De första två veckorna gömde vi oss i en käl-
lare och hörde missiler utanför. När mitt barnbarn sa att han 
trodde att han skulle dö här så insåg jag att vi var tvungna att 
fly, säger Larisa.

Nu får Larisa akut stöd av Medair och hennes barnbarn har 
kunnat gå i skola i Lanivtsi. Ändå hoppas hon att en dag få 
återvända hem. Hennes två vuxna söner är kvar i hembyn där 
hårda strider pågår. Drömmen är att få se dem igen. 

– Jag är så tacksam för den hjälpen jag har fått. Jag är pen-
sionär och det är knappt med pengar eftersom jag måste köpa 
el och ta mediciner på grund av min ålder. Jag tackar Gud att 
det inte finns någon konflikt där jag är just nu.

LINNÉA JIMENEZ

Betala med Swish

900-050 6

Swisha en gåva
Fotografera QRkoden med din  
   mobilkamera och följ länken

Medair ger både skydd och akut stöd till människor i form av vatten, 
mediciner och hygienartiklar.

Svitlana

Larisa

lokala partner som har stor 
beredskap att rycka in i akuta 
krissituationer. Hjälp oss att 
hjälpa. Ge din gåva via:
Plusgiro 90 00 50-6, märk 
med ”PMU Katastrof”.
Swish 9000506, märk med 
”PMU Katastrof”.
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Förnödenheter delas ut till flyktingar och deras värdfamiljer i Polen nära gränsen till Ukraina.
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om att vara profeter som står upp mot orätt-
visor och bygger fred. Berättelser från Burun-
di visade vad vi som kyrkor kan och behöver 
göra för att möta klimat- och miljökrisen, 
och andra partner delade sina erfarenheter 
om hur vi skapar enhet mitt i mångfalden. 

DET ÄR EN STOR FÖRMÅN att vi får vi 
samspela med så många drivna och visionära 
ledare i världen. De hjälper oss att tro och 
hoppas, och att inte tappa modet. Men de 
lär oss också hur vi kan agera. Vi mår väl av 
att lyssna på nya perspektiv och lära tillsam-
mans. Under konferensen enades vi i The 
Stockholm Call om vad vi vill se de kom-
mande tio åren och vilken roll vi som global 
rörelse vill spela. Det är en utmanande text 
om en djupare kärlek till Gud, människor 
och skapelse. Den handlar om en stärkt för-
samlingsrörelse som går längre för att under 
det kommande decenniet se förvandlade 
människor, sammanhang, städer och hela 
nationer. Utmaningen gäller även oss som 
enskilda människor. På vilket sätt kan du och 
jag omsätta en djupare kärlek i handling? 
Det är nämligen sant det 
doktor Mukwege sa i 
sin predikan under 
konferensen. Käns-
lor är meningslösa 
om de inte följs av 
handling.

I januari var vi med om något fantas-
tiskt. Den årliga pastorskonferensen 
blev internationell och omkring 200 
vänner från hela världen närvarade till-
sammans med svenska ledare, pastorer 
och missionärer. I drygt 100 länder 
finns det idag församlingsrörelser och 

nätverk som har sitt ursprung i det arbete 
som svenska församlingar investerat i genom 
åren. När man rörde sig på konferensen var 
det uppenbart att det handlar om relationer 
som går på djupet. Kramarna, skratten, tå-
rarna och alla berättelser om hur vi hör ihop 
talade sitt tydliga språk. Det var som att Pau-
lus ord i Galaterbrevet 3 fick nytt liv. ”Här är 
ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man 
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”. Eller 
som det sjungs i den gamla 70-talshiten: We 
are family.

JAG SLOGS OCKSÅ AV insikten hur ömsesi-
digt beroende vi är av varandra – hur tydligt 
det är att vi har gemensamma utmaningar 
som vi behöver lösa tillsammans. Vi lever i 
samma värld och möter liknande behov. Det 
var fantastiskt att lyssna till etiopiska röster 
tala om vikten av bön och ukrainska berättel-
ser om hur självklart det var att öppna kyrkor 
för flyktingar och agera när den humanitära 
krisen slog till. Något vi återigen ser efter 
jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien. 
Vi fick också höra röster från Kenya berätta 
om vikten av att släppa fram kvinnor i ledar-
skap och röster från Sydsudan och DR Kongo 

DJUPA RELATIONER  
OCH ANSVAR ATT AGERA  

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 dem som får 
din hjälp.

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

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

Skanna  
QRkoden

Niclas Lindgren, 
 direktor, PMU

Tidningen PMU ges  
ut av Pingstmissionens 
Utvecklingssamarbete som är de 
svenska pingstförsamlingarnas 
biståndsorganisation.
 
Ansvarig utgivare: Daniel Alm
Redaktör: Linnéa Jimenez 
Omslag: PMU/Robin Ibanez 
Produktion: PW Design 
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Upplaga: 34 664 exemplar
Epost: redaktion@pmu.se 
Webb: www.pmu.se 
Telefon: 08-608 96 00 
 
PMU arbetar tillsammans med 
församlingar och samarbetspartner  
i 114 projekt i 29 länder.

40
miljoner  
kronor  
samlade  
PMU in
under 2022.
Tack alla
som bidragit!


