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Pettson och Findus pappa 
skapar årets julklappsetiketter
Julklappsetiketterna har varit en del av vår omtyckta julkampanj sedan 
1927 där många välkända konstnärer och illustratörer har bidragit genom 
åren. I år har motiven tagits fram av Sven Nordqvist, mest känd för sina 
barnböcker om Pettson och Findus. 

2010 års julklappsetiketter
För bara 55 kronor får du 21 etiketter, 21 brevmärken och  
24 sigillmärken som du pryder dina julklappar och julkort med. 
Ditt stöd till julkampanjen går till vår verksamhet i Sverige. Du som 
är prenumerant får dina etiketter i november.

Beställ enklast via www.redcross.se eller ring 08-452 47 90
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HENRY DUNANT, en ung bankir från Schweiz, råkade under en affärsresa i Italien 1859 
bli vittne till ett av den tidens värsta fältslag – slaget vid Solferino. Upplevelsen av de såra-
de soldaternas lidande kom att förändra hans liv och gav honom idén till Röda Korset. 1863 
grundade han Röda Korset och tog strax därefter också initiativ till Genèvekonventioner-
na. Han skulle så småningom få Nobels fredspris för sin livslånga gärning i humanitetens 
tecken. Visste du förresten att Henry Dunant döptes till Henri av sina föräldrar, men själv 
ändrade stavningen till Henry som vuxen? Läs mer på www.redcross.se/henry

RÖDA KORSETS TIDNING HENRY  är Svenska Röda Korsets medlemstidning och 
utkommer fyra gånger om året. Tidningen vilar på samma grundläggande värderingar 
som föreningen Röda Korset och är liksom Röda Korset politiskt och religiöst obunden. 

VILL DU BLI MEDLEM I RÖDA KORSET?U E-POST: MED.HJALP@REDCROSS.SE  U RING 08-452 46 40U WWW.REDCROSS.SE         3   
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”Häv Gazablockaden” q Ulrika Årehed Kågström ny generalsekreterare q En delegats 
dagbok från Haiti: ”Brännskadan läkte” q Röda Korset stod upp för asylsökande hbtq-
personer på Pride q Första appen visar första hjälpen i iPhone q Henry minns Sture 
Linnér q Fem års fängelse för Johan af Donner q Funderingen: Ny serietecknare!

10 UTRIKES Därför är fyra miljoner människor på flykt i Colombia.

23 INRIKES Muralmålning gav Husbyungdomar nya insikter.
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När Marcos Wangui träffar 
Camilla Näs övar han svenska. 
Men det är inte viktigast när 
de båda träffas i Ungdoms-
förbundets verksamhet 
Vänner Emellan. Framför allt 
har deltagarna kul, känner 
gemenskap och träffar nya 
människor.

18

INNEHÅLL # 3.10 När ingen 
pratar svenska
 – WHAT’S YOUR NAME? hör jag en barnröst 
följd av fnitter. Jag vänder mig om och tittar 
in i en pojkes ögon.

– Jag heter Erik, vad heter du? svarar jag på 
knackig singalesiska. Pojken och hans kompi-
sar svarar med hysteriskt fnitter och ett nytt:

– What's your name?
Jag river ner en skrattsalva när jag uppre-

par mitt svar. Efter 15 minuter har barnen 
tröttnat på mitt dåliga singalesiska uttal. De 
traskar hemåt. Hela bunten.

Jag står ensam kvar med min mobiltele-
fon. Skriver ett sms på svenska till landet 
långt borta. Men täckningen är dålig så jag 
förblir ohörd.

ÅRET ÄR 2003 och jag bor i Nildandahinna, en 
by i Sri Lanka. En by där jag ensam utgör en 
hel minoritet.

Jag deltar i ett utbytesprogram mellan 
ungdomar i Sverige och Sri Lanka. Min par-
kompis heter Upali – min guide till kulturen 
och min engelskatolk till singalesiskan.

Men Upali är tystlåten. Jag är ensam. Trots 
min stora värdfamilj. Ensam. Men inte på 
grund av att min hudfärg sticker i ögonen 
som en strålkastare i natten.

Där och då slår det mig istället hur beroen-
de vi människor är av att bli lyssnade till. 
Utan ett språk att prata med andra på känner 
man sig osynlig.

Det visade sig att Upali var blyg. Efter någ-
ra veckor började han att prata mer, och efter 
tre månader visste jag mer om Sri Lanka än 
vad en gängse turist lär sig på tre år.

Lite på samma sätt fungerar Röda Korsets 
Ungdomsförbunds verksamhet Vänner Emel-
lan. På sidan 18 kan du läsa om Marcos som 
har flyttat från Kenya till Uppsala och Camil-
la som bor i en annan del av staden.

Genom att hänga får Marcos chans att 
snacka svenska och Camilla har 

lärt känna hans kompisar som 
hon annars kanske aldrig 
hade träffat.

Har du ett tips på en 
rödakorsverksamhet som 

vi bör skriva om? Hör 
då gärna av dig till 
mig. Oavsett om du 
pratar perfekt 
svenska eller inte.

Erik Olsson
Redaktör

erik.olsson@redcross.se

O M S L A G S B I L D E N :  U P P S A L A ,  J U N I  2 0 1 0 :  M A R C O S  W A N G U I  O C H  C A M I L L A  N Ä S  H Ä N G E R  T I L L S A M M A N S .  D E  T V Å  D E LTA R  I  
V Ä N N E R  E M E L L A N ,  E N  A V  R Ö D A  K O R S E T S  U N G D O M S F Ö R B U N D S  V E R K S A M H E T E R .  F O T O :  J O S É  F I G U E R O A

När detta nummer landar i brevlådan är det 
bara dagar kvar till valet.  För dig som är 
nyfiken på var partiledarna står i Röda 
Korsets hjärtefrågor så erbjuder Henrys 
valguide en snabb översikt. 15

VALGUIDE: 
PARTILEDARNA SVARAR
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I slutet av juli svämmade stora delar 
av Pakistan över. Katastrofen beskrevs 
som en av de värsta i landet någonsin. 
Miljontals människor förlorade sina 
hem. Röda Korset och Röda 
Halvmånen var snabbt på 
plats för att lindra nöden.

Hjälpen nådde Pakistan

22

Vänner Emellan
skapar gemenskap
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DÖDSHOT I SOL 
OCH MÖRKER
TANZANIA, OCEAN ROAD CANCER INSTITUTE, APRIL 2010

–  För några månader sedan upptäckte jag en svullnad vid mitt 
högeröra. Det gjorde fruktansvärt ont och därför sökte jag vård. 
Läkaren berättade att jag hade en cancertumör som sprider sig, 
berättar Pendo Vumilia, 23, där hon sitter på sängen i sjukhus-
salen (till vänster i bilden).

Pendo och Junior Nahashon, 30, har båda rest till staden Dar 
es Salaam för att få kemoterapibehandling mot sin hudcancer. 
Som för många andra människor med albinism i Afrika har solens 
uv-strålar bränt deras pigmentlösa hud till cancertumörer.

– Jag arbetar i Muhimbili med att bruka jorden, och jag har 
tillbringat många timmar i solen för att tjäna pengar, berättar 
Pendo.

Solhatt och solkräm hjälper, men ofta är okunskapen stor om 
hur man skyddar sig mot ljuset och solskyddsprodukter är dyra.

Men det är inte enbart solljuset som utgör ett dödligt hot för 
albiner i Tanzania. Paradoxalt nog lever de ännu farligare när 
solen har gått ner. Eftersom troféer av albinokroppsdelar tros 
bringa lycka och välstånd till bäraren mördas och stympas al-
biner. Särskilt nattetid. En organisation har registrerat över 50 
mord på albiner i Tanzania de senaste åren.

Värdet på en uppsättning kroppsdelar kan betinga motsva-
rande en och en halv miljon kronor. En oerhörd summa i ett land 
med utbredd fattigdom.

Junior bekymrar sig dock över betydligt mindre summor än 
så. Närmare bestämt de 80 kronor hon försöker skrapa ihop till 
värkmediciner eftersom sjukhuset lider brist på läkemedel.

Foto: Anne Wanjiru/IFRC/Röda Korset
Text: IFRC & Erik Olsson

NÅGONSTANS I VÄRLDEN

4 Röda Korsets tidning  HENRY  3.10
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POJKEN ÄR brännska-
dad på bröstet, bålen 

och i underlivet. Vi söver ner 
honom så att han inte ska känna 
smärta när vi lägger ett nytt för-
band. 

Han heter Joseph Jr. Edvard 
och fyller snart ett och ett halvt 
år. Joseph kom med sin mamma 
till sjukhuset vid lunchtid den  
19 maj.

Ett halvår efter det stora jord-
skalvet är huvudstaden Port-au-
Prince fortfarande ödelagd, med 
tältläger på varje möjlig och 
omöjlig yta. I den betygligt mind-
re kuststaden Petit-Goâve, två 
timmars restid från huvudsta-
den på dåliga vägar med rasera-
de broar, ser det likadant ut.

Här, på Notre Dame-sjukhu-
set, har jag snart jobbat i en 
månad. Jag ingår i ett rödakors-
team med beredskap dygnet 
runt. Även om sjukhuset är för-
stört till hälften går operations-
avdelningen fortfarande att 
använda.

JAG HAR REDAN vårdat ett flertal 
barn i åldern ett till två år som 
skållats av hett vatten. Matplats 
och lekplats är ju samma yta i 
tälten och under presenningarna 
som familjerna bor i sedan deras 
hus rasat ihop. Det är lätt hänt 
att en olycka sker när man ska 
laga mat och koka vatten i en 
kastrull på en järnring med tre 
ben över öppen eld.

Tre barn hade tjugoprocenti-
ga brännskador av första och 
andra graden på ben, bål, armar 
och underliv. Det är besvärliga 
och smärtsamma omläggningar 
så därför söver jag barnen varan-
nan dag när det är dags för 
omläggning.

Josef var förstås rädd och led-
sen i början, men blev alltmer 
med på noterna när brännskadan 
läkte. Så småningom fick jag se 
att han var en glad och charmig 
kille.

Josef vårdades på sjukhuset i 
cirka tre veckor. Strax efter att 
jag åkt hem till Sverige fick också 
han åka hem.

DAGBOK FRÅN NOTRE DAME-SJUKHUSET, PETIT-GOÂVE, HAITI, MAJ 2010
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Leif Zarnowiecki, narkosläkare

Internationella rödakors-
kommittén (ICRC) uppma-
nade i juni Israel att häva 
blockaden av Gaza.

ICRC skrev i ett skarpt formule-
rat pressmeddelande att ”block-
aden av Gazaremsan som är på 
väg in på sitt fjärde år kväver all 
möjlighet till ekonomisk utveck-
ling. Gazaborna genomlider 
arbetslöshet, fattigdom och krig-
föring samtidigt som kvaliteten 
på sjukvården i Gaza har nått en 
rekordlåg nivå. Hela Gazas civil-
befolkning bestraffas för hand-
lingar som de inte är skyldiga till. 
Blockaden utgör därför en kol-
lektiv bestraffning som bryter 
mot Israels förpliktelser enligt 
internationell humanitär rätt.”

I samma pressmeddelande tog 
ICRC upp situationen för den isra-
eliske soldaten Gilad Shalit. ICRC 
uppmanade dem som håller 
honom fången att bevilja Gilad 
Shalit regelbunden kontakt med 
sin familj och poängterade att han 
måste behandlas humant och 
värdigt. n

Röda Korset: 
”Häv Gaza-
blockaden”'  

RÖDA KORSETS JOURNALISTPRIS  2010 tillde-
lades Katarina Gunnarsson, Sveriges Radio, för 
reportage om den kriminellt belastade rappgrup-
pen Kartellen som sändes i Sveriges Radio i april 
2009.

Priset delades ut i maj och Katarina Gunnars-
sons bidrag valdes ut bland drygt 40 reportage.

Prissumman är 25 000 kronor.
 

KATARINA VANN 
RÖDA KORSETS JOURNALISTPRIS

”Det här priset är ett av 
de finaste journalistpris 
man kan få och jag är 
mycket glad”, säger 
Katarina.

 … som med 3 482 femtioöringar 
kammade hem segern i vårtermi-
nens tävling om vilken skolklass i 
Sverige som kunde samla in flest 
femtioöringar. Vinnaren av höstter-
minens tävling utses den 13 decem-
ber. Läs mer om tävlingen på 
 www.redcross.se/50.

Grattis klass 4, 
Ljungmyrs-
skolan i Täby …

FO
T

O
: S

U
S

A
N

N
E

 R
U

D
S

T
E

D
T

/S
V

E
N

S
K

A
 R

Ö
D

A
 K

O
R

S
E

T

Strömavbrott i Gaza.F
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Berättelser från det 
gömda Sverige
K ARI MOLIN, SVENSK A RÖDA KORSET 
OCH CARLSSON BOKFÖRL AG, 2010

ATT FINNAS, MEN INTE FIN-
NAS. Så heter första kapitlet i 

journalisten Kari 
Molins bok om 
människor som 
lever gömda i 
Sverige efter ut-
visningsbeslut. 
Och det är tyvärr 
en träff ande be-

skrivning. Dessa ”papperslösa” 
har problem att få vård, betalar 
överpriser för osäkra boenden 
och har svårt att hitta annat än 
dåligt betalda svartjobb. Molin 
har intervjuat 25 personer från 
länder som Afghanistan, El Sal-
vador och Eritrea. Många av dem 
känner sig kränkta av samhället, 
som Raksana från Azerbajdzjan 
vars sjuka dotter nekades vård. 
Varför de inte återvänder till sina 
hemländer? På grund av rädsla 
för att dödas, fängslas, torteras, 
våldtas eller könsstympas. Med 
risk för att låta pretentiös: det här 
är en Viktig Bok.
 R E C E N S I O N :  J O N A S  G U S TA F S S O N

En hjälpande hand
GÖR ANSON/KR ANTZ /QUISTBERGH
BOKFÖRL AGET ATL AS, 2010

KRIG SOM AF-
FÄRSIDÉ? I det 
glatt vapenex-
porterande Sve-
rige kan det gå! 
Läsaren kan bara 
ana varför Zven 
Johansson spar-

kas från PR-byrån i Stockholm 
och tvingas fl ytta hem till Karlsko-
ga. En första ledtråd är kanske när 
Zven omvandlar fredsaktivistens 
vapenstatistik till en aff ärsplan 
för att på industriell väg uppnå 
världsfred ”med svenskt stål”.

Med En hjälpande hand (som 
också är namnet på Zvens raffi  ne-
rade handeldvapen) har förfat-
tarna skrivit något så originellt 
som en dokumentär serieroman 
om ett av världens största vapen-
exporterande länder – Sverige.

Möjligtvis blir det i vissa styck-
en lite för cyniskt och galet för att 
läsaren ska få grepp om vilka de 
verkliga förlorarna i den moderna 
krigsindustrin är. Annat än att 
Zven är en av dem. Och att det gör 
honom farlig.
 R E C E N S I O N :  K A J  S V E N S S O N

BOKTIPS …

Röda Korsets tidning  HENRY  3.10   7   

Ulrika Årehed Kågström är 
sedan 1 juni ny generalse-
kreterare i Svenska Röda 
Korset.
Ulrika Årehed Kågström har 
arbetat som biträdande general-
sekreterare sedan juni 2006. 
Under sin tid inom Röda Korset 
har hon bland annat varit chef 
för den regionala organisationen. 
Hon har även ansvarat för verk-
samhetsplaneringen och arbetet 
med att förnya och stärka verk-
samheten inför framtiden.

– Jag är mycket glad att hon 
tar över som generalsekrete-
rare. Inom centralstyrelsen har 
vi haft ögonen på Ulrika som 
potentiell efterträdare under en 
tid och vi är mycket nöjda med 

hennes arbete. 
Hon är väl insatt 
i Röda Korsets 
värderingar och 
verksamhet och 
dessutom är 
hon en tydlig 
och stark ledare, 
säger Bengt 

Westerberg, ord-
förande i Svenska Röda Korset.

Svenska Röda Korset måste 
öka intäkterna och ska minska 
kostnaderna med ungefär 150 
miljoner kronor inom de när-
maste åren, vilket kommer att 
påverka organisationen mycket.                 
– Vi har redan inlett arbetet 
med att fokusera våra resurser. 
Röda Korset har haft en turbu-

lent tid och vi står inför stora 
utmaningar. Det enda sättet att 
få tillbaka förtroendet är att visa 
att vi verkligen gör skillnad för 
utsatta människor. Jag tror att 
arbetet inom den närmsta tiden 
kommer att innebära stora 
möjligheter för Svenska Röda 
Korset i ett längre perspektiv, 
sade Ulrika Årehed Kågström. 

Hon efterträder Christer Zet-
tergren som har gått vidare till 
ett nytt arbete på Migrations-
verket. n

Fotnot: På Rednet, Röda Korsets 
föreningsnät, kan du läsa en 
längre intervju med Ulrika 
Årehed Kågström (logga in via 
www.redcross.se).

Ny generalsekreterare

RÖDA KORSET PÅ PRIDE
Röda Korset fanns på plats un-
der årets pride-festival i Stock-
holm i månadsskiftet mellan 
juli och augusti. På programmet 
stod bland annat ett seminari-
um om hbtq-personers möjlig-
heter till asyl.
Seminariet, som gick av stapeln på 
Kulturhuset, tog sin utgångspunkt i 
två rapporter från Migrationsverket 
om asylprocesser och hur hbtq-per-
soner behandlas när de söker fristad 
i Sverige. Trots att lagen säger att 
man har rätt till asyl på grund av för-
följelse för sin sexuella läggning fi nns 
många svårigheter.

Hicham Elkhatib, på Röda Korsets 
byrå mot diskriminering i Sundsvall, 
deltog i seminariet och han har mött 
fl era personer som fått avslag på sin 
asylansökan.

– Det förekommer att asylsö-
kande vid första intervjun undviker 
att nämna sin sexuella läggning på 
grund av rädsla. Det kan i sin tur leda 
till att man bedömer trovärdighe-
ten som mindre och personen får 

avslag, berättade Hicham Elkhatib.
I seminariet deltog även repre-

sentanter för Migrationsverket och 
RFSL.n

I FESTIVALOMRÅDET PRIDE PARK hade frivilliga slagit upp och bemannat rödakorstältet. Där 
bjöds det bland annat på frågesport om folkrätt. Aktiviteten var populär med 342 inlämnade svar. 

– Deltagarna blev både chockerade och imponerade över hur krigets lagar fungerar och hur 
vissa länder tänker gällande Barnkonventionen, säger Thorgny Arwidson, frivilligledare för Röda 
Korset på Pridefestivalen.

Även Röda Korsets antidiskrimineringsbyråer fanns på plats i Pride Park för att svara på frå-
gor och ta emot anmälningar.

– Det var en fantastisk vecka med mängder av roliga och intressanta samtal. Dessutom var vi 
det enda ekipaget i Prideparaden som spelade levande musik vilket resulterade i dans och kärlek 
längs Stockholms gator, sammanfattar Thorgny Arwidson. n

Frågesport chockerade och imponerade
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Ulrika Årehed 
Kågström.

TEXT:  F. GLADH & E. OLSSON
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UTRIKES I KORTHET
Centralasien
300 000 män-
niskor tvingades 
i juni lämna sina 
hem när en lång 
tids politisk 

spänning mellan olika folkgrupper i 
Kirgizistan övergick i  upplopp och 
trakasserier. 70 000 etniska uzbe-
ker flydde till grannlandet Uzbekis-
tan. Snart kom dock rapporter från 
gränsen att ett stort antal flyktingar 
tagit sig tillbaka men att många i tu-
multet hade skiljts åt från sina famil-
jemedlemmar. Röda Korset bistod 
splittrade familjer med efterforsk-
ning och familjeåterförening. 

Svenska Röda Korset startade en 
insamling till förmån för de drab-
bade. Pengarna har bland annat 
omsatts till rent vatten, mat och 
psykosocialt stöd.

Niger
Närmare 400 000 
människor riskerar 
att bli sjuka eller till 
och med att dö av 

den svåra matbrist som råder i lan-
det och i andra delar av det så kal-

lade Sahelområdet. Utöver akuta 
insatser för att rädda liv bistår 
Röda Korset de drabbade med att 
bättra på möjligheterna till själv-
försörjning, bland annat genom tåli-
gare grödor, effektivare jordbruks- 
och bättre bevattningssystem.
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Röda Korset bedriver 
sedan länge utbildning 
i första hjälpen. För att 
förbättra tillgängligheten 
ytterligare lanserade Röda 
Korset lagom till somma-
ren "Första Hjälpen 1.0" 
som iPhone-och Android-
applikation.
– Det finns i dag runt 450 000 
iPhones i Sverige och deras 
användare stod för 66 procent 
av allt mobilt surfande i Sverige 
under 2009. För oss på Röda 
Korset är det viktigt att vi spri-
der livsviktig information i nya 
kanaler som kommer att växa i 
framtiden, sade Andreas Jans-
son, nytillträdd kommunika-
tionschef i Svenska Röda Korset, 
i samband med lanseringen.

SEDAN DESS har appen även 
lanserats i en version för telefon 
med Android som operativsys-
tem. Appen förklarar med ljud 
och bild hur hjärt-lungräddning 
går till och hur man hjälper en 
person vars luftvägar block-
erats. n

DEN 26 MAJ FÖLL  domen i Stock-
holms tingrätt. Johan af Donner, Röda 
Korsets tidigare kommunikations-
chef, dömdes för grovt bedrägeri, 
trolöshet mot huvudman, medhjälp 
till grovt bokföringsbrott, osant inty-
gande och medhjälp till försvårande 
av skattekontroll. Påföljden blev fem 
års fängelse för Johan af Donner och 
hans båda medbrottslingar fick 2,5 

respektive 1,5 år.   Som hög chef inom 
Röda Korset och Cancerfonden har 
Johan af Donner genom de båda med-
brottslingarna lurat till sig miljonbe-
lopp med hjälp av luftfakturor. Peng-
arna som ska betalas tillbaka till Röda 
Korset inklusive ränta är 7,7 miljoner 
kronor. Domen i tingsrätten låg i linje 
med åklagarens yrkanden och de tre 
dömda ska solidariskt betala skade-

stånd till både Röda Korset och Can-
cerfonden. De dömda har överklagat 
domen och en ny rättegång i Svea 
Hovrätt förväntas inledas i höst.

Fem års fängelse för Johan af Donner

Appen som 
räddar liv

Fotnot: Den som inte har en iPhone 
eller Android-telefon kan ändå ta del 
av innehållet på www.redcross.se/
forstahjalpen. Applikationen går i 
dag att ladda ner gratis via iTunes. 

En mobil applikation, "app", är en 
liten programvara som laddas ner 
till mobiltelefonen, precis som en 
ringsignal eller bakgrundsbild, via 
till exempel ett SMS. 
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uppgift för 
Migrationsverket och migra-
tionsdomstolarna snarare än för 
migrationsministern hur Sveri-
ge tillämpar Dublinförordning-
en. Och upp till EU-kommissio-
nen, snarare än den svenska 
regeringen, att hantera det fak-
tum att Sverige är mer restrik-
tivt än andra länder ifråga om 
att göra undantag från Dublin-
förordningens princip om första 
asylland. Så svarade migrations-
minister Tobias Billström på 
Röda Korsets styrelseledamot 
Anna Lundbergs frågor vid ett 
möte under Almedalsveckan i 
Visby.

– Det kändes som om han vill 
skjuta ifrån sig ansvaret och inte 
diskutera sin egen roll. Men jag 
bjöd in honom till min arbets-
plats Malmö Högskola för fort-
satt diskussion, sade Anna 
Lundberg efter mötet.

Dublinreglerna innebär att 
ett mottagarland 
inom EU, jämte 
ytterligare några 
europeiska sta-
ter, utan asyl-
prövning kan 
avvisa en asylsö-
kande till det 
land i vilket han eller hon tidigare 
har varit eller har anknytning till. 
Röda Korset menar att detta hotar 

den asylsökandes mänskliga rät-
tigheter eftersom flera Dublinlän-
ders mottagande av asylsökande 
inte håller en godtagbar standard. 
Ett faktum som är särskilt oroan-
de när det gäller barn.

– Vi tror gärna att Sverige är 
ett föregångsland, men vi är fak-
tiskt sämre än andra länder på 
att se till de ensamkommande 
asylsökande barnens bästa när 
det gäller vilket land som ska 
pröva deras asylansökan. I Nor-
ge får ensamkommande barn 
själva bestämma om deras 
asylansökan ska prövas där eller 
i ett annat land, säger Anna 
Lundberg.

TEXT:  K AJ SVENSSON 

Billström sköt ifrån sig 
ansvar om Dublintillämpning

Andreas Jansson,  kommunika-
tionschef i Svenska Röda Korset.

RÖDA KORSETS kriminalitetsför-
säkring har utfallit med fem miljo-
ner kronor. Försäkringsbeloppet 
överfördes den 21 juli.

RÖDA KORSET 
I ALMEDALEN

Anna 
Lundberg
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Kirgizistan, juni 2010.
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FUNDERINGEN Fabian Göranson

Sture  
Linnér 
är borta. 
Denna FN-
diplomat 
och docent 
i grekiska 
lämnade 
oss som han 
levde, mitt 
i språnget, 
utan smärta 
eller kval.   

1942 fick Svenska Röda Korset 
ansvaret för att distribuera mat 
och mediciner i det av Tyskland 
ockuperade Grekland. Sture Lin-
nér deltog i denna hjälpoperation, 
som för alltid kom att prägla hans 

relation till Röda Korset.
I början av 60-talet verkade Stu-

re Linnér som chef inom FN i sam-
band med Kongokrisen. Väl känd 
är händelsen att Sture Linnér, som 
Dag Hammarskjölds närmaste 
man, var ombord på olycksplanet. 
Men FN-generalsekreteraren 
beordrade honom att stiga av på 
grund av säkerhetsskäl. De tog far-
väl och planet lyfte mot sitt öde. 
På natten störtade det.

Efter att ha lämnat FN engage-
rades han återigen av Röda Korset: 
1977 i en torkkatastrof i Västafrika 
och 1985–86 med insatser för 
trädplantering i Etiopien under 
parollen ”Att förebygga är bättre 
än att bota”.

1990 pågick en besvärlig kon-

flikt mellan Internationella röda-
korskommittén och Kambodjas 
president Hun Sen. Med Sture 
Linnér som ”rådgivare” kunde jag 
som representant för Svenska 
Röda Korset få företräde hos pre-
sidenten och problemet löstes.

Hösten 2008 besökte Sture 
Linnér Röda Korsets huvudkontor 
i Stockholm. Det blev ett uppskat-
tat och innerligt framträdande, 
sorgligt nog också hans sista inför 
kolleger i vår världsvida rörelse. 

Fotnot: På www.redcross.se kan 
du läsa en längre runa om Sture 
Linnérs liv och gärningar.

HENRY MINNS STURE LINNÉR
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DET HAR BLIVIT 

lättare för barn 
och föräldrar att beviljas uppe-
hållstillstånd på grund av familje-
anknytning när de befinner sig i 
Sverige. Det är resultatet av en 
ändring i den svenska utlänningsla-
gen som trädde i kraft 1 juli.  

Tidigare skulle uppehållstill-
ståndet vara klart före resan till 
Sverige. Möjligheterna till undan-
tag var begränsade. Föräldrar, som                          
redan befann sig i Sverige, tvinga-
des därför lämna landet för att 
ansöka vid en svensk ambassad om 
familjeåterförening med barn och 
familj, vilket orsakade onödigt 
lidande.

Röda Korset välkomnar att 
reformen nu genomförs. n

Utlännings-
lagen ändras
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MHallå där Malin Barnö, 
kampanjledare på Röda 
Korsets huvudkontor …
Vad var höjdpunkten i årets 
Rädda Mammorna-
kampanj?

– Rita Mulbahs besök i Sverige 
konkretiserade vår hjälp till före 
detta barnsoldater i Liberia på ett 
oerhört personligt sätt. Samtidigt 
som hennes berättelser från inbör-
deskrigets Liberia var hemska att 
ta del ingav de också hopp, både 
när hon berättade om hur Röda 
Korsets rehabiliteringscenter gett 

henne en ny chans i livet och om 
drömmen att utbilda sig till sjuk-
sköterska för att i sin tur hjälpa 
andra.

Själva insamlingen till Rädda 
Mammorna fortsätter året ut. 
Hur ser resultatet ut hittills?

– Målet för årets insamling är 

24 miljoner kronor och hittills har 
drygt 15 miljoner kronor samlats 
in. Med andra ord: Det behövs mer 
pengar för att Röda Korset ska 
fortsätta att behandla mammor 
och barn med svåra krigstrauman 
samt att återförena familjer som 
splittrats i krigens kaos.

 
Stöd Rädda Mammorna!
I detta nummer av Henry medföljer 
ett gåvobrev med inbetalningskort. 
Där kan du läsa mer om hur Röda Kor-
set hjälpt Rita Mulbah och tusentals 
andra barnsoldater sedan vapnen 
tystnat i Liberia.

Malin Barnö             Rita Mulbah
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Arlanda, 2009. Familjen Lafi 
återförenades med hjälp av 
Röda Korset.

TE X T: GÖRAN BÄCKSTRAND, 
CHEF FÖR RÖDA KORSETS 

INTERNATIONELLA 
AVDELNING 1984–1992 
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Skräckfylld fly

En natt bröt sig Farcgerillan in hos syst-
rarna Sandra och Yenny. De viftade med 
sina vapen och släpade med sig Sandras 
man Jaime ut. Systrarna och deras fyra 
barn fick tio minuter på sig att lämna allt 
de hade – huset, byn, vännerna. Vad som 
hände med Jaime vet de inte. 

10 Röda Korsets tidning  HENRY 3.10
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INTERNFLYKTINGAR I COLOMBIA

EN SLITEN FÖRORT, bara några meter från en grå fängelsemur bor
23-åriga Yenny. Hon delar ett litet rum med sin syster Sandra. 

Det är rått och kallt inomhus. Ändå går Yenny barfota. Två sängar 
fyller hela rummet. I enkelsängen sover Yenny med sin fyraåriga 

dotter. Sandra sover i dubbelsängen med sina tre barn, tio, elva och fjor-
ton år gamla.

– Vi hade det bra förut, säger Yenny, och låter en sorgsen blick svepa 
genom rummet.

Systrarna hade en egen gård där de bodde med barnen och Sandras 
man Jaime. De ägde kor, häst, höns och kalkoner. Och så odlade de kakao, 
bananer och yucca. Skörden sålde de på marknaden i närmsta by.

För några månader sedan förlorade de allt. Det började med att militä-
ren en dag gick förbi i närheten av systrarnas gård. Sedan kom Farcgeril-
lan. Mitt i natten slog de in dörren. Gerillamän stormade in i huset, ryck-
te upp Jaime ur sängen och släpade ut honom.

Barnen skrek, Sandra svimmade, gerillamännen viftade med sina 
vapen och sade att de skulle försvinna inom tio minuter om de ville leva.

Yenny rafsade ner plånboken, byxor och en tröja i ryggsäcken. Hon fick 
liv i Sandra, ryckte med sig barnen ut och tillsammans flydde de från går-
den.

– Farc trodde att vi hade tjallat, men det hade vi förstås inte. Det skulle 
vi aldrig våga, säger Yenny.

Yenny och Veronica känner inte 
varandra. De kommer från olika 
delar av Colombia. 

Men de har något gemensamt. 
Rädslan har drivit dem till huvud-
staden Bogotá. De är två av  
miljontals människor som lever 

på flykt undan in-
bördeskriget. De flesta 
hamnar just här, i 
Bogotá, och de flesta 
är kvinnor.

lykt i eget land

I
TEXT: LENA HANSSON 
FOTO: JULIÁN LINEROS
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på plats i Colombia
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Hon förklarar att de väpnade grupperna 
beskyller bybor som rör sig mellan områden 
för att spionera. Och hon berättar om de 
godtyckliga bestraff ningarna och våldet, hur 
hennes kompis nyligen hittades död med en 
påk instucken mellan benen och uppkörd i 
magen. Hon hade våldtagits av fl era gerilla-
män som sedan dödade henne med den där 
påken.

YENNY BERÄTTAR om fl ykten. Hur de knack-
ade på hos en granne som trots att det var 
mitt i natten körde dem i sin båt till närmsta 
stad. Det var en skräckfylld tretimmarsfärd 
genom Farckontrollerat område. När de kom 
fram gick de direkt till busstationen och frå-
gade biljettförsäljaren vilken plats som var 
säkrast för dem. Han svarade Bogotá. De 
hoppade på nästa buss. Sandra grät hela 
vägen. I tre dygn. De hade aldrig varit i 
Bogotá. Men en medresenär tyckte synd om 
dem och erbjöd dem att  bo hos henne.

– Hon var snäll, men att bo där var hemskt. 
Hennes man kastade blickar efter min 14-åri-

ga systerdotter så vi vågade inte stanna kvar, 
säger Yenny.

Nu bor de allihop hos en bekant till kvin-
nan, men de vet inte hur länge de får stanna. 

Myndigheterna har erkänt systern Sandra 
och hennes barn som internfl yktingar och de 
kommer att få viss hjälp från staten, även om 
det tar lång tid. Sandra städar hos en familj 
och kan på så sätt tjäna lite pengar. Men Yen-
ny har haft det tuff are. En uppgift i hennes 
papper blev fel och därför klassas varken hon 

eller dottern som fl yktingar 
och därmed får hon inte sam-
ma rätt till hjälp.

– Myndigheterna tittar bara 
på papper, de samkör register 
över var man har röstat, var 
barnen föddes, var de går i sko-
la, var ID-kortet är utfärdat etc. Och om bar-
nen exempelvis har gått i skolan i grannkom-
munen anser de att uppgifterna inte 
stämmer och familjen får sannolikt inte fl yk-
tingstatus, säger Claudia Duarte, på Interna-
tionella rödakorskommitténs (ICRC) kontor 
i Bogotá. 

DE MÄNNISKOR SOM HAR DRIVITS på fl ykt av 
den statliga armén, eller av paramilitära 
grupper erkänns inte som fl yktingar av sta-
ten. Paramilitärerna avmobiliserades for-
mellt för några år sedan och enligt den reger-
ing som nyligen lämnade ifrån sig makten 
existerar de inte längre. De grupper som de 
fl esta dock fortfarande kallar paramilitärer är 
enligt samma regering enbart vanliga krimi-

”HENNES MAN KASTADE BLICKAR EFTER MIN 14-ÅRIGA SYSTERDOTTER.”

Yenn y har knappt lämnat huset sedan 
hon kom till Bogotá. Området är våld-
samt och hon är rädd att Farcgerillan 
ska få reda på att de bor här. Dottern 
Denis undrar när de ska åka hem till 
kompisarna, leksakerna och den 
älskade hästen. Hon saknar sin pappa 
som bor kvar hemma i byn.

F yra miljoner colombianer lever på fl ykt i sitt 
eget land.
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Claudia 
Duarte
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nella band – och den som fl yr undan krimi-
nalitet klassas inte som internfl ykting.

ICRC tvivlar inte på att Yenny och dot-
tern faktiskt är fl yktingar och de informe-
rar om hur hon kan överklaga beslutet. 

EN ANNAN AV DE KVINNOR som fl ytt ett 
oroligt område för Bogotá är Veronica. 

Hennes hus ligger på ett berg högt ovan-
för huvudstaden. Veronica öppnar dörren 
och visar runt. Det går fort; ett sovrum 
med tre sängar och så en liten vrå vid sidan 
om. Det är köket.

Veronica skrattar mycket. Ett härligt 
bubblande skratt. Men när hon berättar 
om dagen som för alltid skulle förändra 
hennes liv – då fi nns bara sorg i kroppen.

 – Männen stormade in när vi åt middag. 
De tittade på mina pojkar som är 13 och 15 
år, och på fl ickorna som är 8 och 12, säger 
Veronica. Det var åtta män, civilklädda och 
med gummistövlar på fötterna.

Männen tog med sig pojkarna ut. De var 
ute länge. Veronica visste inte vilka de var, 
eller vad de pratade om. Efter ett tag kom 
de in igen och trettonåringen sa:

– Mamma jag ska fi xa det här. Jag ska tjä-
na pengar och du ska få det bra. Var inte 
orolig.

Så hade Farcgerillan rekryterat ytterliga-
re två barnsoldater. Veronica bara grät och 
grät. Gerillamännen dödade familjens får, 
åt upp det och sov över i garaget.

Veronica grät till morgonen därpå.
– Jag vill inte se dig gråta mer mamma. 

Jag vet inte hur jag ska bära mig åt, för 
männen hotar mig. Men gråt inte mer, jag 
stannar hos dig, sa den äldste sonen.

Veronica vågade inte tro honom. Dess-
utom var hon rädd att männen skulle ta 
hennes döttrar. Veronica ljög att ena dot-
tern var sjuk och måste till sjukhus. Dot-
tern spelade med och simulerade 
buksmärtor.

– Om du ljuger för oss, då vet du att vi 
har dina båda söner här, sa en av männen 
och knep om yngste pojkens nacke.

VERONICA TITTADE PÅ SIN SON. Hon trod-
de att det var för sista gången. Sedan fl yd-
de hon med fl ickorna. Hennes kropp ska-
kade när de sprang till en granne som 

Av de fem miljoner människor som nu är 
på fl ykt i eget land i Amerika hör uppskatt-
ningsvis fyra miljoner hemma i en och sam-
ma nation: Colombia, den sargade stat vars 
interna fl yktingkatastrof i dag bara över-
träff as av Sudan. 

Situationen har sina rötter i inbördeskriget mel-
lan gerillan och staten – de senare allierade med 
paramilitära dödsskvadroner – som rasat sedan 
1960-talet. Orsakerna till att mellan 100 000 (en-
ligt regeringen) och 300 000 människor (enligt 
organisationen Codhes) varje år tvingas fl y sina 
hem har sedan dess varierat.

Sedan 1998, den period under vilken de allra 
fl esta familjer fl ytt, har majoriteten fördrivits 
som en följd av olika väpnade gruppers strider om 
land där kokain produceras och statens försök att 
återta sådana områden.

De platser där strider blossar upp mellan 
armén och gerillorna töms successivt på sin be-
folkning, och de senare svarar ofta på militärens 
avancemang med att lägga ut personminor – en 
strategi som starkt bidragit till den humanitära 
katastrofen.

MELLAN SJU OCH ELVA PROCENT av colombia-
nerna har nu tvingats bort från sina hem. De fl esta 
hamnar i skjul i metropolernas kåkstäder. Majori-
teten utgörs av ursprungsfolk eller afrocolombia-
ner som befolkar de gränstrakter eller havsnära 
regioner som är strategiskt avgörande för knark-
industrin (se karta här till vänster) .

Enligt regeringen ligger de två gerillarörelserna 
FARC och ELN, båda terroristklassade av USA och 
EU, bakom 40 procent av alla fördrivningar, runt 
15 procent tillskrivs högerextrema privatarméer 
(så kallade paramilitärer) medan en stor andel 
inte har någon klar orsaksbild. Av de senare menar 
Codhes att en betydande del fördrivits av reguljär 
militär och att situationen förvärrats avsevärt 
sedan nollnolltalets regeringar satsat på att lösa 
konfl ikten militärt i stället för politiskt.

DE ALLRA FLESTA INTERNFLYKTINGAR  är 
familjer som tvingats lämna sina hem trots att 
de försökt stå utanför konfl ikten. Något som är 
närmast omöjligt eftersom samtliga aktörer full-
ändat principen om att ”den som inte är med oss, 
är emot oss”.

Den familj som inte släpper iväg en eller ett par 
söner eller döttrar – ofta minderåriga – till geril-
lorna eller, än värre, har söner som gör den obliga-
toriska värnplikten, stämplas som fi ender och har 
sällan något annat val än att fl y.

Omvänt gäller att i militärens och de parami-
litära gruppernas perspektiv blir varje form av 
fackligt, människorättsligt eller lokalpolitiskt en-
gagemang synonymt med gerillasympatier, vilket 
gör sådana personer till legitima militära mål.

TE X T: MAGNUS LINTON
Källor: IMDC, Codhes, Amnesty

Näst största intern-
fl yktingkatastrofen 
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Karta: Baserad på OCHA/ReliefWeb
Källor: Acción Social och OCHA (internfl yktingar), 
UNHCR (fl yktingar)

Platser  som internfl yktingar lämnat.

BRASILIENECUADOR

PANAMA

PERU

VENEZUELA

>10,000

I genomsnitt 800 människor tvingas varje 
dag fl y undan våldsamheter inom landet. 
Tiotusentals colombianer har även fl ytt ut-
omlands. Enbart i grannlandet Ecuador lever 
cirka 51 000 fl yktingar från Colombia.

På fl ykt i och 
från Colombia

1 >10,000

Antal internfl yktingar som anlänt 
till olika områden i Colombia under 2008.

Gerillan drev Veronica och hennes två 
döttrar på fl ykt och tvångsrekryterade 
hennes båda söner. Sedan den dagen 
plågas hon av huvudvärk. Inga piller 
hjälper. ”Jag ber till Gud att jag ska 
få leva så att jag kan ta hand om mina 
barn. Om jag dör har de ingen kvar.”

Fler än 33 000 
internfl yktingar 
anlände till Bogotá 
under 2008.
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lånade dem pengar. Efter en lång bussresa 
hamnade de till slut i Bogotá.

Jag vet fortfarande inte hur min äldste 
son lyckades ta sig levande från Farc-män-
nen. Men det gjorde han och nu bor han här 
med oss, säger hon och släpper ifrån sig ett 
av sina bubblande skratt.

Sonen har hoppat av skolan för att kunna 
hjälpa till med försörjningen och han job-
bar så fort han får en chans. Idag viker han 
bananblad till en restaurang som använ-
der bladen att laga mat i. Veronica 
städar hos en familj två dagar i 
veckan. Men pengarna räck-
er knappt till det allra nöd-
vändigaste.

– DIREKT NÄR VI KOM till 
Bogotá kontaktade jag 
ICRC, säger Veronica. Jag 
hade ingenting, kunde inte ge 
mina barn mat. Så hjälpen från 
ICRC blev vår räddning.

I nödpaketet fanns matkuponger, filtar, 
madrasser, tallrikar, bestick, grytor och 
hygienartiklar.

Veronicas trettonåring lyckades miraku-
löst fly efter tre månader i gerillans våld. 
När han kom till Bogotá var han blek och 
mager.  I en vecka låg han på sjukhus.

Hon berättar att han var förvandlad som 
människa. Våldsam och vresig. Ville inte 
berätta vad han hade varit med om. Han sa 
bara att de hade behandlat honom väldigt, 
väldigt illa.

Efter en månad försvann han hemifrån.
– Jag är så orolig, säger Veronica och blir 

helt tyst.

Från en bekant har hon hört ryktas att 
han bor i en stad några timmars resväg från 
Bogotá. Men hon är inte säker.

– Och mitt i oron ringde en väninna och 
sa att gerillan har bränt ner mitt hus.

Hon torkar kinderna med handflatan, 
men tårarna fortsätter att rinna.

– Nu har jag inget kvar, säger Veronica. Ing-
et.

Hon sitter kvar på sängen en stund innan 
vardagen ramlar över henne. Flickorna 

kommer snart hem från skolan 
och maten ska förberedas.

Både Yenny och Veronica 
hoppas att de en dag kan 
flytta hem igen. Men till 
dess har de bestämt sig för 
att försöka se fördelarna 
med staden. De tror att 

skolorna är bättre här, att 
barnen kanske får chans till 

en bra utbildning.
– Och jag vill läsa till sjuksköter-

ska. Det är min dröm, säger Yenny. Snart 
börjar min dotter på dagis och då ska jag se 
vilka möjligheter det finns för mig att för-
verkliga den drömmen.

Veronica pekar mot en stor byggnad 
uppe på en av grannkullarna.

– Titta, där uppe ska jag gå i skolan. Jag 
gick bara fem år i skola som barn. Nu ska 
jag äntligen ta studenten, säger hon och 
skrattar

– Så länge vi lever, säger Yenny, så länge 
vi lever finns det hopp.n

FOTNOT: Av säkerhetsskäl är internflyktingarnas  
namn utbytta.

Hur ser, om man ska 
vara realistisk, fram-
tiden ut för dessa runt 
fyra miljoner män-
niskor?
– Som läget är nu har de 
tyvärr bara att välja mel-
lan stadens misär eller 
landbygdens krig. Re-

geringen borde enkelt kunna göra två saker för 
dem som vill återvända; dels säkra deras trygg-
het så att de inte blir offer för väpnad fördriv-

ning igen, dels garantera och försvara flykting-
arnas juridiska rätt till sin jord. Problemet är inte 
att det inte går, utan att det saknas politisk vilja. 
Vad menar du med att det ”saknas vilja”?

– Mycket av den jord som stulits har nu blivit 
del av ekonomiska megaprojekt som staten står 
bakom och på många sätt är kärnan i den så kal-
lade moderniseringen av Colombia. Det handlar 
om storskaliga satsningar på biobränsle, ex-
tensiv boskapsuppfödning, oljeutvinning, etc. – 
och de småskaliga jordbruk det skulle vara fråga 
om ifall flyktingarna återvände för att leva på sin 

jord krockar med hela denna ekonomiska vision.
Menar du att det saknas framtidshopp?

– Nej, hoppet står mycket till vår konstitu-
tionsdomstol som kommit med viktiga domar 
till flyktingarnas fördel och som vi bygger vidare 
på. Och den president som nu tillträder har ut-
sett en jordbruksminister som vi har stort för-
troende för och som aviserat en jordreform till 
förmån för de fördrivna. Det återstår att se vad 
det blir av det. Men hopp finns. n

TE X T: MAGNUS LINTON

”Problemet är att det saknas politisk vilja”

”EN VÄNINNA RINGDE OCH SA ATT GERILLAN 
HAR BRÄNT NER MITT HUS.”  

Marco Romero, chef på Codhes, en colombiansk organisation för internflyktingar:
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Veronica skakar av sorg och gråt när hon berättar 
hur hennes 13-årige son tvångsrekryterades som 
barnsoldat.

q Registrerade 800 påstådda kränkningar av 
krigets lagar, exempelvis attacker mot civila, för-
svinnanden och mord.
q Betalade transportkostnaden för 400 perso-
ner som mottagit dödshot så att de kunde ta sig 
till säkra områden.
q Delade ut matpaket, hushållsgeråd och hygien-
paket till 50 000 internflyktingar.
q Bistod med rent vatten, toaletter samt hälso-
vård och utbildning i områden med mycket minor 
eller där det förekom stridigheter. Familjer som 
tvingats lämna sin mark fick hjälp att starta upp 
ny jordbruksverksamhet . Källa: ICRC

DET HÄR GJORDE RÖDA KORSET 2009

ICRC har 14 kontor runt om i Colombia. När alla 
stridande parter ger klartecken kan de åka in och 
genomföra humanitära insatser mitt i konflikt-
områden. Ofta handlar det om platser där varken 
staten eller andra organisationer kan röra sig. 
ICRC har därmed en unik möjlighet att bistå stora 
grupper människor som flyr undan striderna. 

NEUTRALITET - NYCKELN TILL HJÄLP

HENRY1003s014   14 10-08-27   15.46.48



VALGUIDE 2010 
Nu är det bara några få dagar kvar till valet. Som alla valår 
präglas debatten av ekonomi, arbetslöshet, vård, skola och 
omsorg. Viktiga ämnen för gemene man – samtidigt som 
andra frågor riskerar att hamna i skymundan.

RÅGOR SOM OFRIVILLIG isolering bland äldre i 
Sverige, skärpta krav för familjer som vill åter-
förenas efter att ha skiljts åt på grund av krig 

eller taskiga arbetsvillkor för människor som sliter på 
fabriksgolven i fattiga länder diskuteras sällan på 
torgmöten eller i valdebatter på tv. Likafullt är de vik-
tiga frågor för människor i utsatta situationer.

Röda Korset vill stärka deras röster och samtidigt – 
de sista skälvande dygnen före valdagen – erbjuda väg-
ledning till dig som ännu inte har bestämt vilket parti 
som du ska rösta på.

På nästa uppslag gör vi slag i saken. Med sex frågor rik-
tade till partiledarna flyttar vi fokus till de frågor som 
kan förvandla människor i utsatta lägen till valets rik-
tiga vinnare.

F

LÄS MER

På www.redcross.se hittar du ytterligare frågor till parti-
ledarna.  Gå gärna in och läs svaren.

TE X T: ERIK OLSSON   ILLUSTR ATIONER: EVA HJELTE

Röda Korsets tidning  HENRY  3.10   15   

HENRY1003s015   15 10-08-25   14.09.36



16       Röda Korsets tidning  HENRY  3.10

4. Klimatkatastrofer och riskredu-
cerande arbete. Klimatförändringarna 
innebär att torka och översvämningar 
blir allt vanligare. Fattiga människor är 
mest sårbara för dessa väderrelaterade 
katastrofer. Röda Korset minskar riskerna 
genom alternativa grödor som står emot 
torka och mangrove som bryter fl odvågor, 
men insatserna är svårfi nansierade.
Hur vill ni främja arbetet ytterligare?

3.Tortyr i svensk lag
Tortyr är inte ett brott i svensk lag trots 
att det är ett brott enligt fl era inter-
nationella konventioner. Röda Korset 
behandlar årligen hundratals personer 
som torterats och vet hur viktigt ett 
rättsligt erkännande är om att tortyren 
de utsatts för också är ett brott. 
Ska tortyr erkännas som brott 
i svensk lag?

1. Familjeåterförening
Att få leva med sin familj är en rättighet. 
Röda Korset återförenar familjer som 
skiljts åt i krig, men möjligheten till åter-
förening har begränsats av försörjnings-
kravet och hårdare identitetskrav. Hur 
kan möjligheten till familjeåterför-
ening främjas ytterligare?

SAMMANSTÄLLNING: ERIK OLSSON 

6. Ofrivillig isolering bland äldre
Många äldre som bor själva eller i olika 
former av boenden upplever en brist 
på sociala kontakter. Röda Korsets fri-
villiga besöker äldre för att bryta ofri-
villig isolering, men behoven är stora.
Hur kan detta förändras till det 
bättre?

5. Rättvisa produktionsvillkor
Idag sker mycket av världens produktion 
under kränkande, livsfarliga eller hälsovid-
riga omständigheter. Ofta är det ungdo-
mar och barn som utnyttjas. Röda Korsets 
Ungdomsförbund menar att detta både 
innebär ett brott mot de mänskliga rättig-
heterna samt motverkar en hållbar sam-
hällsutveckling. Hur vill ni arbeta för en 
rättvis handel?

2. Avdragsrätt för gåvor
Sverige är det enda land i Europa där det 
inte är tillåtet att göra skatteavdrag för 
gåvor. Samtidigt ökar behoven av insatser 
från det civila samhället. Röda Korset vill 
att avdragsrätt ska införas även i vårt land.
Vill ni också driva den frågan?

– Ja. Sverige bör i större 
utsträckning införliva de 
konventioner vi under-
tecknar i svensk lag. Då 
Sverige vid ett fl ertal tillfäl-
len fällts av FN:s Tortyrkom-
mission fi nns anledning att 
stärka det rättsliga skyddet, 
särskilt vid avvisningar.

Maria Wetter-
strand, Språkrör
Miljöpartiet de 
Gröna

– Vi vill inte att anhörigin-
vandring ska villkoras av för-
sörjningskrav. Anhörig bör 
innebära mer än endast 
kärnfamiljen och möjlig-
heterna att ansöka om up-
pehållstillstånd från Sverige 
vidgas.

– Miljöpartiet vill skapa fl er mö-
tesplatser mellan människor, 
kulturer och generationer som 
parker och torg istället för fl era 
externa köpcentra, ett aktivt 
kultur- och fritidsliv och mer 
tid för att vårda relationer ge-
nom minskad arbetstid.

– Vi vill reformera WTO:s re-
gelverk som idag missgynn-
ar fattiga länder framför 
rika och gynnar multinationella 
företag framför småproducen-
ter och arbetstagare. Samtidigt 
måste ägar- och konsumentlän-
derna ställa krav på producen-
terna av de varor vi köper.

– Vi vill minska sårbarhe-
ten för fattiga människor 
genom ett klimatbistånd. 
Dessa medel ska fi nansiera 
FN:s gemensamma insatser 
och stödja lokala folkrörel-
ser på plats. Övrigt bistånd 
måste också vara klimat-
säkrat.

– Miljöpartiet ställer sig positi-
va till att införa avdragsrätt 
för gåvor till ideella fören-
ingar och har motionerat i riks-
dagen i frågan.

– Ja. Vi vill implementera FN:s tor-
tyrkonvention i svensk rätt genom 
att skapa ett särskilt tortyr-
brott, införande av förbud mot att 
åberopa bevis som tillkommit som 
följd av tortyr samt regler om gott-
görelse till tortyroff er.

Lars Ohly
Partiledare
Vänsterpartiet

– Vi vill riva upp regeringens 
hårdare krav om försörj-
ningskrav och id-regler och 
istället underlätta familjeåter-
förening och anhöriginvandring 
bland annat för dem som har få 
andra släktingar kvar än de som 
fi nns i Sverige.

– Istället för skattesubventioner 
för dem som har råd att betala 
för städning borde de äldre 
som har behoven få tillgång 
till en billig hemtjänst som de 
själva rår över. Vill de använda 
tiden till att komma ut ska de 
få det.

– För att handel ska kunna ske på 
rättvisa villkor måste de svagare 
få fördelar. Fattiga länder ska 
ha rätt att skydda inhemska 
näringar och marknader mot 
transnationella bolag. Mänsk-
liga rättigheter måste gå före 
frihandel.

– Det bör införas ett nytt klimatbi-
stånd utöver biståndsramen i den 
svenska statsbudgeten. I-länder 
som orsakat klimatförändringarna 
måste enligt klimatkonventionen ge 
nya resurser till världens fattiga 
som drabbas av eff ekterna.

– Nej. Risken är att vi skiftar fo-
kus från rättighet och solidaritet 
till välgörenhet. Vi ska bygga upp 
världens bästa välfärd som omfat-
tar alla och bygger på gemensamma 
åtaganden. Ideella insatser kan vara 
ett bra komplement.

– Förbudet mot tortyr står i den 
svenska grundlagen och är abso-
lut. I brottsbalken ryms tortyr inom 
begreppet olaga tvång (BrB 4:4) där 
det anges att brottet ska betraktas 
som grovt om det innefattat tortyr.

Mona Sahlin
Partiledare
Socialdemo-
kraterna

– Vi vill ta bort försörjningskra-
vet. Flyktingar ska ha rätt att 
återförenas med kärnfamiljen, 
det vill säga med make/maka och 
barn, så snabbt som möjligt. Det 
handlar inte minst om barnens rätt 
att få leva med sina föräldrar.

– Vi vill satsa sammanlagt tolv 
miljarder kronor under 2011-12 
för bland annat ökad personal-
täthet i äldreomsorgen. Vän-
tjänst och andra frivilliga insatser 
är också mycket viktiga inslag.

– Vi vill, till exempel inom ramen för 
EU, arbeta för att människor inte 
utnyttjas och ställa krav på rim-
liga löner och arbetsvillkor, stär-
ka fackets infl ytande och ge ökad 
tillgång till sjukvård och utbildning.

– Sveriges tidigare ledarskap i 
den globala klimatpolitiken har 
urholkats. Vi kommer därför att 
verka internationellt för att få till 
stånd nya medel och fi nansie-
ringsformer för internationel-
la klimatåtgärder.

– Skattebetalarnas pengar räcker 
inte till allt. Regeringens politik har 
medfört att 25 000 jobb försvunnit i 
välfärden . Vi prioriterar att satsa 
våra gemensamma skattemedel i 
vår gemensamma välfärd.

FOTO: VÄNSTERPARTIET, NIKLAS 
PALMKLINT, FREDRIK HJERLING, 
PAWEL FLATO, KRISTDEMOKRATERNA, 
KRISTIAN POHL, EMILIA ÖIJE
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– Tortyr inryms i tillämpningen 
av de lagregleringar vi har i 
brottsbalken avseende miss-
handel och mord. Dock kan det 
vara svårt att tillämpa dessa 
regler på alla fall varför vi borde 
ha en lag om folkmord och 
tortyr i svensk rätt. 

Maud 
Olofsson
Partiledare
Centerpartiet

– Det är mycket viktigt att åter-
förening av familjer sker 
skyndsamt. Med tanke på den 
utsatthet som särskilt barn 
befi nner sig i är det viktigt att 
beslutsprocessen prioriteras 
och kan ske så skyndsamt som 
möjligt. 
 

– Alliansen har infört lagen om valfri-
het som innebär att den äldre själv 
tillsammans med sina anhöriga 
kan välja hemtjänst eller boende. 
Det kan handla om att man trivs med 
de personer som hjälper till i ens hem 
eller att personalen på äldreboendet 
talar ens modersmål och arrangerar 
många meningsfulla aktiviteter.

– God arbetsmiljö och miljöhänsyn 
är viktiga inslag i handelspolitiken, 
om de utformas så att utveck-
lingsländerna inte utestängs från 
världshandeln. Avgörande för att 
nå en fri och rättvis handel är att 
WTO-förhandlingarna slutförs 
snabbast möjligt. Vi konsumenter 
ska också ställa krav på företa-
gen om goda arbetsvillkor.

– Sverige bör stå fast vid att en 
procent av BNI ska gå till utveck-
lingsbistånd. Det ställer höga 
krav på att inrikta biståndet till 
insatser för hållbar utveckling 
och fattigdomsbekämpning, 
till exempel särskilda åtgärder för 
landsbygden i utvecklingsländer.

– Centerpartiet vill driva 
denna fråga och införa av-
dragsrätt på gåvor till ide-
ella organisationer.

– Tortyr är redan förbjudet 
i Sverige idag även om själva 
ordet inte används som 
brottsrubricering i lagen 
men vi är inte främmande 
för att skriva in det i la-
gen. 

Jan Björk-
lund
Partiledare
Folkpartiet

– Vi värnar rätten till 
anhöriginvandring.

– En av de värsta formerna 
av ofrivillig isolering är när 
äldre par tvingas separera 
för att bara den ena perso-
nen är tillräckligt vårdbehö-
vande för att få bo på om-
sorgsboende. Vi vill ha en 
lag om parboendegaranti 
och en ut och gå-garanti.

– Det som snabbast och ef-
fektivast skulle skapa en 
rättvisare handel vore att 
EU omedelbart slopar sina 
tullar och handelshinder 
mot omvärlden, äv en när 
det gäller livsmedel.

– Vi vill ha särskilda sats-
ningar på klimatbistånd 
både i Sveriges eget bi-
stånd och i EU:s bistånd.

– Ja, vi driver redan frågan 
om att avdragsrätt för gå-
vor till humanitär hjälp-
verksamhet, forskning 
och kultur bör införas.

– Alla handlingar som utgör tortyr 
är redan kriminaliserade i Sverige 
och ska givetvis vara det i fortsätt-
ningen också. 

Göran Hägglund
Partiledare
Kristdemokra-
terna

– Att leva tillsammans med sin make/
maka, barn eller föräldrar är en rät-
tighet för alla människor. Vi har sett till 
att inga hinder införts för barnfamiljer 
att återförenas. Vi vill återinföra ”sis-
ta-länken”-bestämmelsen som ger 
äldre föräldrar utomlands med barn i 
Sverige möjlighet att återförenas.

– Det bör vara en självklarhet att alla 
äldre får komma ut i friska luften 
och får fortsätta göra roliga saker. 
Kristdemokraterna har i regeringen 
satsat rekordstora, öronmärkta med-
el, 1,34 miljarder kronor per år för att 
förbättra kvalitén i äldreomsorgen.

– Vi vill stärka arbetet för mänsk-
liga rättigheter och arbetet för 
företags sociala och miljömäs-
siga ansvar (CSR), oavsett var i 
världen de verkar. Sverige är och bör 
vara ledande internationellt i dessa 
frågor.

– Vi vill arbeta för att få fram nya inno-
vativa fi nansieringskällor och priorite-
ra katastrofriskreducering och åtgär-
der för att tidigt minska sårbarheten 
för klimatrelaterade katastrofer. Vi 
har också drivit att Sveriges stöd till 
FN:s Anpassningsfond ska öka. 

– Ja, vi är det riksdagsparti som 
tydligt deklarerat att en sådan 
avdragsmöjlighet ska införas och 
som också sett till att regeringen 
utrett hur det skulle kunna genom-
föras i praktiken.

– Vi har infört nya regler som gör det 
möjligt för fl er som redan befi nner 
sig i Sverige att beviljas uppehålls-
tillstånd på grund av familjeanknytning 
utan att behöva lämna Sverige för att 
ansöka om uppehållstillstånd utifrån.

– I Sverige fi nns ett förbud som är abso-
lut och inte kan inskränkas genom lag. 
Tortyr och andra former av grym, 
omänsklig eller förnedrande be-
handling eller bestraff ning, såsom 
det beskrivs i FN:s tortyrkonven-
tion, utgör brott enligt svensk lag. 
Svensk domstol har också en vid behö-
righet att döma över ett sådant brott 
även om det begåtts utomlands.

– Vi har ökat valfriheten för dem som 
behöver vård och stöd senare i livet, vi 
har infört en nationell värdegaranti 
som även kommunerna ska följa 
för att äldre ska känna en ökad livs-
kvalitet. Vi går nu vidare för att se hur 
kvaliteten kan ökas ytterligare, både 
genom ökade resurser och ökade krav 
på kvalitet.

– Sverige har en hög internationell tro-
värdighet när det gäller mänskliga rät-
tigheter. Regeringen fortsätter att 
lyfta frågor om arbetsförhållanden 
och livssituationen i andra länder i 
våra internationella kontakter.

– Klimatförändringarna slår hårdast 
mot dem som har minst möjligheter 
att skydda sig. Därför är biståndspo-
litiken ett viktigt verktyg för att möta 
utmaningarna både i dag och i morgon. 
Under mandatperioden har vi ökat 
det totala biståndsanslaget och 
dessutom satsat särskilt på klimat-
arbetet, både i biståndsbudgeten och 
utanför den.

– Vi måste värna de off entliga fi nan-
serna och därefter skjuta till ytterligare 
resurser till den gemensamma välfär-
den. Vi vill i ett tredje steg gå vidare med 
att göra det mer lönsamt att arbeta 
genom fortsatta skattelättnader för 
låg- och medelinkomsttagare.

Fredrik Rein-
feldt
Partiledare 
Moderaterna
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Vänskap över g
DET ÄR SKOLAVSLUTNINGSTIDER och båda har 
egentligen fullt upp, men de har ändå sett till 

att planera in en sis-
ta träff före sommar-
lovet. Och de kunde 
inte ha valt en bättre 
dag. Solen strålar 
från en klarblå him-
mel och syrenerna 
står i full blom. 

Det är Camilla som har planerat dagens 
aktiviteter – picknick och kubb i Vasaparken 
utanför hennes lilla tvåa i Luthagen i centrala 
Uppsala. Lägenheten delar hon med sin sto-
rasyster. Båda har flyttat till Uppsala från 
Mora för att plugga, systern på universitetet 
och Camilla på Internationella gymnasiet. 

De senaste månaderna har Camilla, 17, 
bott ensam i lägenheten, eftersom systern 
fått jobb i Stockholm. 

– Jag var lite orolig i början, men det har 
gått bra. Bättre än jag trodde. Jag är ganska 
mammig av mig, säger hon, men ger inte 
intryck av att vara det minsta mammig med 
sin pigga och glada blick, tvärtom. 

Efter att ha slängt upp resväskan i lägenhe-
ten promenerar Camilla mot Stadsbibliote-
ket där hon och Marcos har bestämt träff. 
Marcos står och väntar på trappan, en 15-årig, 
smal kille med ett smittande, varmt leende. 

FADDERPROJEKT LEDER TILL

Marcos Wangui kommer 
linkande från bussen. 
Han dansade så mycket i 
går kväll att han har ont 
i ett ben. Camilla Näs 
anländer direkt 
från tågstationen. 
Hon har varit på 
studieresa i Morgon-
gåva med klassen. 

FOTO: JOSÉ FIGUEROA
TEXT: KARIN TIDESTRÖM

 på plats i Uppsala
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r gränserna  
De hälsar på varandra med en kram.

– Hur gick det på proven? undrar Camilla 
nyfi ket. Marcos går i en förberedande klass på 
högstadiet för unga som nyligen kommit till 
Sverige. Han har just skrivit några viktiga slut-
prov.

– Bra svarar han med ett lite blygt leende.
Han har kommit in på IVIK-programmet, 

ett individuellt program som ger behörighet 
till gymnasiet.

Marcos och Camilla fortsätter att prata 
om hur det gått för kompisarna och om sina 
olika sommarplaner. Camilla är på väg hem 
till Mora för att jobba på sin gudmors kafé – 
där har hon jobbat fl era somrar tidigare ock-
så – och Marcos har fått jobb som gräsklippa-
re på en golfbana via sin skola.

– Det ska bli kul, säger han med ännu ett 
blygt leende.

Marcos och Camilla har träff ats regelbun-

det i nästan ett år nu. Första halvåret sågs de 
minst en gång varannan vecka, men den här 
terminen har det blivit lite glesare mellan 
träff arna. Camilla, som haft en del hemläng-
tan, har varit mycket hemma i Mora. 

– Men det blir roligare när vi ses ofta. Då 
lär man känna varandra på ett annat sätt, 
säger Camilla. 

De parades ihop genom Vänner Emellan, 
ett fadderprojekt som Röda Korsets Ung-

Så kan du 
engagera dig!
q GENOM  Röda Korsets 
Ungdomsförbund kan du 
själv bidra till att unga i Sve-
rige kan känna sig trygga och 
må bra. Alla unga – oavsett 
bakgrund eller tidigare erfa-
renheter.
q FÖRUTOM  Vänner Emel-
lan kan du till exempel enga-
gera dig i en Kosmos kompis-
grupp, där ungdomar som 
sökt asyl i Sverige eller som 
just fått uppehållstillstånd 
träff ar frivilliga från Röda 
Korsets Ungdomsförbund. 
Alla ansvarar tillsammans för 
att planera och anordna olika 
aktiviteter, som att spela fot-
boll eller titta på fi lm.
q DU KAN OCKSÅ  gå med i 
en läxhjälpsgrupp eller delta i 
en språkverkstad där du kan 
lära dig ett annat språk sam-
tidigt som du hjälper andra 
att träna svenska.
q HÖR AV DIG  till din när-
maste konsulent eller läs mer 
på www.rkuf.se.

Är du över 31 år? Då kan du 
bli aktiv i Röda Korset. Aktu-
ella frivilliguppdrag hittar du 
på www.redcross.se.
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ihop kubbspelet och ett par fi ltar. Marcos 
väntar lite avvaktande i hallen och ser sig 
nyfi ket omkring. Trots att de känt varandra i 
nästan ett år nu är det första gången han är 
hemma hos Camilla. Tidigare har de alltid 
träff ats ute på stan. 

– Vi har bowlat, kollat på dans, fi kat och 
gått på bio. Eftersom vi gillar fi lm båda två 
har det blivit mycket bio, men vi försöker 
göra andra saker också. Ett av syftena är ju 
att Marcos ska få öva på svenska, säger 

Camilla. 
Ibland har de träff ats själva, ibland tillsam-

mans med ett annat kompispar från Vänner 
Emellan.

– Det har varit jätteroligt och givande att 
även få träff a Marcos kompisar och bli en del 
av deras gemenskap, säger Camilla.

SAMTALEN GÅR FORTFARANDE lite trögt 
ibland, mycket på grund av språksvårigheter-
na. Men kubbspelet höjer tempot. Camilla 

domsförbund i Uppsala 
arrangerar för ungdomar 
som nyligen kommit till 
Sverige. Camilla hittade 
ungdomsförbundet när de 
stod ute på gatan och 
rekryterade medlemmar.

– Jag kände direkt att 
det var något för mig. Jag 
har alltid varit intresserad av andra länder. 
Det är precis den här typen av aktiviteter 
som jag har saknat i Mora, säger hon.

Marcos fi ck nys om projektet genom en 
engagerad lärare på sin skola. Flera av hans 
klasskompisar är också med.

– Jag ville träna på att prata svenska. Och 
det är bra att Camilla tar mig till nya platser 
och lär mig vad de heter, säger han.

NUMERA FÖRSTÅR Marcos allt som sägs på 
svenska, men han blir fortfarande lite blyg 
när han ska prata själv. Med kompisarna i 
Gottsunda blir det mest engelska. Marcos 
kommer från Kenya och är fl ytande på både 
engelska och swahili.

För två år sedan fl yttade han med sin 
mamma från Nairobi till Gottsunda, efter-
som hans mamma träff at en svensk man. 
Från början var han inte särskilt förtjust i 
tanken på att fl ytta till Sverige, men nu vill 
han inte tillbaka.

– Det fi nns mycket mer att göra här och 
det är inte lika strikt som i Kenya. Där gick vi 
i skolan varje dag, även på söndagar, berättar 
han.

De småpratar vidare medan de promene-
rar över Fyrisån till Ica-aff ären Luthagens 
livs där picknicken inhandlas – en 1,5 liters 
coca-cola, ballerinakex, chilinötter och en 
liter jordgubbar.

Kassen kånkar de sedan uppför trapporna 
till Camillas lägenhet, där Camilla plockar 

”DET FINNS MYCKET MER ATT GÖRA HÄR OCH DET 
ÄR INTE LIKA STRIKT SOM I KENYA. DÄR GICK VI 
I SKOLAN VARJE DAG, ÄVEN PÅ SÖNDAGAR.”

KUBB I VASAPARKEN. Marcos 
blir fortfarande lite blyg av att 
prata svenska, men när de gör 
saker ihop lossnar det.
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drar reglerna och de delar upp kubbpinnarna 
mellan sig. Själva matchen bjuder på många 
skratt.

Efteråt är det fi kadags och de fortsätter att 
prata, om vad de gjort sedan sist och om 
framtiden. Camilla drömmer om att arbeta 
internationellt och är intresserad av språk. 
Marcos vill hålla på med musik, gärna hip-
hop.

Dagens träff  blir lite kortare än vanligt 
eftersom Camilla, som är engagerad i elevrå-
det på sin skola, ska arrangera skolans avslut-
ningsfest i en annan park senare samma 
kväll. De packar ihop fi ltarna och Marcos tar 
med sig resten av coca-colan på bussen hem 
till Gottsunda, en resa på cirka 15 minuter 
genom en grönskande stad. Sluthållplats är 
Gottsunda centrum. Där monteras precis ett 

kringresande tivoli upp på parkeringsplatsen 
mittemellan Lidl och Willys. I morgon är det 
skolavslutning och festival på torget.

MARCOS OCH HANS FAMILJ bor i en lägenhet 
på tredje våningen ett femtiotal meter däri-
från. På balkongen vajar två fl aggor, en 
svensk och en kenyansk, och i Marcos rum 
tronar ett elpiano och en dator. Nuförtiden 
måste Marcos dock ta det lite försiktigt när 
han spelar sin musik. Han har precis fått sitt 
första syskon, lillebror Alvin, två månader.

Marcos passar på att krama lite på Alvin 
innan han drar vidare för att spela fotboll 
med kompisarna. Han planerar att fortsätta 
träff a Camilla även nästa år.

– Ja, det tror jag. Det är kul och jag vill gär-
na lära mig mer svenska, säger han. b

Vänner Emellan drivs av Röda 
korsets ungdomsförbund i Upp-
sala. Verksamheten startades 
2006 och riktar sig till nyanlända 
invandrare mellan 14 och 20 år.

– Tanken är att vi ska 
vara som en utsträckt 
hand till nyanlända ung-
domar som annars kan-
ske inte umgås så mycket 
med dem som är födda i 
Sverige. Vi tyckte att det 
fanns en lucka i vad Upp-
sala kommun kunde 
erbjuda dem, säger Ellen Pettersson, en 
av verksamhetsledarna.

För tillfället har de satt ihop 20 par. 
Faddrarna rekryteras på gymnasieskolor, 
universitetet och ute på stan. Ungdomar-
na hittar de bland annat genom kontak-
ter på Gottsundaskolan och Celsiussko-
lan. Det senaste året har de även startat 
samarbeten med ART-institutet, som 
bedriver verksamhet för ensamkomman-
de fl yktingbarn, och Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och 
torterade.

MÅLET ÄR ATT ALLA par ska träff as var-
annan vecka i minst en termin. Var sjätte 
vecka är det dessutom storträff  då alla 
par träff as och gör något tillsammans.

Ellen Pettersson tycker själv att hon 
har lärt sig jättemycket genom arbetet.

– Jag har fått större förståelse för vil-
ket utanförskap det kan innebära att 
komma till Sverige och hamna i en skola 
som på många sätt är skild från resten av 
samhället. Jag har också insett vilka käm-
par de här ungdomarna är. De anpassar 
sig och lär sig svenska och gör det så 
sjukt bra, säger hon.

19 av 20 faddrar i Vänner Emellan är 
tjejer, ett mönster som går igen i hela 
ungdomsförbundets verksamhet, enligt 
Ellen Pettersson.

– Det verkar vara likadant inom de 
fl esta frivilligorganisationer. Det skulle 
förmodligen krävas en lång genusdiskus-
sion för att förklara varför. Men hittills 
har vi inte sett det som något stort pro-
blem. Ingen har tyckt att det har varit 
jobbigt att det nästan bara är tjejer som 
har faddrat, tvärtom har många tyckt att 
det har varit kul, säger hon.

TE X T: K ARIN TIDESTRÖM

”Vi ska vara som 
en utsträckt hand”

Ellen 
Pettersson

Röda Korsets tidning  HENRY  3.10   21   

Marcos tar kassen med picknick-
maten. Efter en lång vända bland 
hyllorna blev det coca-cola, balleri-
nakex och chilinötter.
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Ovanligt kraftiga monsunregn i 
slutet av juli och början av 
augusti ledde till att bland 
annat floden Indus, som löper 

tvärs igenom Pakistan, svämmade över sina 
bräddar. Totalt drabbades 70 procent av 
Pakistans landareal – ett område lika stort 
som Storbritannien. I mitten av augusti visa-
de satellitbilder att fler än 2 300 byar och 40 
större städer drabbats av översvämningarna 
enbart i Sindh-provinsen.

– FOLK DRUNKNADE HÄR. Och allt vårt vete 
är borta. Det finns ingen mat i vår by nu. Alla 
är hungriga – män, kvinnor och barn, berätta-
de Shabana Khatoon när hon mötte Röda 
Korsets utsände i byn Mohammed Larik, 
öster om Indus, nära distriktet Sukkur i 
Sindh.

Vattenmassorna skar av byn från kringlig-
gande områden eftersom den är högt belä-
gen. Shabana Khatoon och hennes grannar 
tvingades däför att söka skydd undan regnet i 
de tält som Röda Halvmånen bistod med.

Hundratals byar i närområ-
det drabbades än hårdare när 
de framrusande vattenmas-
sorna dränkte åkermark, för-
orenade dricksvattenbrunnar 
samt svepte bort vägar och 
hus. På dessa platser tvingades 
många människor att sova 
under bar himmel.

SAMMANLAGT DRABBADES över 17 miljoner 
människor av katastrofen. Rödakorsrörel-
sens målsättning är att bistå två miljoner av 

dessa med humanitär hjälp som till exempel 
rent vatten, mat och sjukvård.

– Framöver planerar vi även att dela ut 
kontanter till dem som behöver bygga upp 
sina hus på nytt samt utsäde och redskap för 
att människor åter ska kunna odla sin jord. 
Varningssystem med vattennivåmätare och 
andra åtgärder som minskar risken för en 
katastrof vid kommande översvämningar 
ingår också i planerna, sade Nina Paulsen, 
katastrofrådgivare, Röda Korset, i samband 
med ett besök i ett av de drabbade områdena.

 TEXT:  IFRC & ERIK OLSSON

PAKISTAN DRÄNKTES
En av de värsta över-
svämningarna i Pakis-
tans historia krävde 
minst 1 500 liv och 
svepte bort hus och 
hem för miljontals 
människor i slutet av 
juli. Frivilligarbetare 
från Röda Halvmånen 
var snabbt på plats för 
att hjälpa de överlevande.

PAKISTANS Röda 
Halvmåne och 
dess cirka 130 000 
frivilligarbetare 
har stor erfaren-
het av tidigare 
katastrofer och 
genomförde livs-
viktiga insatser re-
dan i katastrofens 
första skede.

Frivilligarbetarna, inklusive de 42 team som 
utbildats i katastrofarbete, bidrog till att över 
315 000 människor fick mat, tält och annan nöd-
hjälp inom loppet av en månad efter katastro-
fens inledning. Nödhjälp som, tack vare Röda 
Korsets beredskapsarbete, väntade i katastrof-
lagren – redo att delas ut.

Dessutom sattes 31 mobila hälsoteam in di-
rekt. De bistod i sin tur 57 000 människor med 
vård inom samma tidsperiod.

Pakistans Röda Halvmåne driver sedan tidi-

gare 16 hälsokliniker runtom i landet, och dessa 
var naturligtvis extra viktiga i katastrofläget.

Rent vatten är livsavgörande i en översväm-
ningskatastrof. Svenska Röda Korset har därför 
skickat personal specialiserad på vattenrening 
och sanitetsinsatser till katastrofområdet. n
 

RÖDA HALVMÅNENS BEREDSKAP LIVSAVGÖRANDE

Byar isolerades av vattenmassorna.
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Fyllda katastroflager  
borgade för snabb insats.
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På www.redcross.se hittar du den senaste in-
formationen om hjälparbetet och den insam-
ling som Röda Korset har startat. Ett stort tack 
till dig som redan har bidragit till insamlingen!

Shabana 
Khatoon

Nina Paulsen på 
plats i Pakistan.
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VÄGGMÅLNINGEN ÄR SEX GÅNGER fyra 
meter och täcker en hel vägg på Röda Korsets 
mötesplats Kupan i Husby Träff. Totalt har 
runt 70 ungdomar från trakten tillsammans 
resonerat, skissat och målat fram alla motiv.  

I bildens centrum bultar ett mänskligt hjärta 
ut blod i artärer som länkas samman med 
Stockholms tunnelbanenät. Här finns också 
en bevingad dödskalle, byggklossliknande 
hus, blommor, soldater, kundvagnar, lejon 

och barn som håller vuxna i handen – symbo-
ler för familjen, kompisar, drömmar, kärlek, 
respekt, frihet, pengar, status och religion.

– MÅLNINGEN BLEV skithäf-
tig. Det som fångar mig mest 
är de religiösa tecknen, 
davidsstjärnan, korset och 
månen. Och dödskallen tyck-
er jag blev hur häftig som 
helst. För mig symboliserar 
den liv, död och himmelen. 
Sedan tycker jag hjärtana med fötter blev 
grymma. De visar att vi har våra hjärtan i 
Husby. Jag tänker mycket på när jag växte 
upp, allt man gjorde här, alla vänner, och på 
den kärlek man kände för det här stället då. 
Att det är många hjärtan visar på gemenska-
pen som finns här, säger Samira.

Rödakorsprojektet Förorten i centrum 
drog i gång på allvar i augusti 2009, med ung-

Samira Yousef är en av ungdomarna bakom 
Stockholmsförorten Husbys nya muralmålning. 
Hon är stolt över bildens symboler, och hoppas 
att den kan få andra att tänka till. Precis som hon 

själv gjorde under arbetets gång.
– Vi tog tillvara varandras åsikter 
och byggde upp något gemensamt, 
säger hon.

"Målningen 
blev skithäftig"

på plats i Husby

TEXT: JONAS GUSTAFSSON 
FOTO: FELICE HAPETZEDER

Samira Yousef
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domar i Stockholmsförorten Husby som mål-
grupp. Genom olika arbetsmetoder som 
skissblock, workshops på ungdomsgårdar, 
bildlektioner på Husbyskolan, öppna kvällar 
på Husby Gård och studiebesök på Kungliga 
Konsthögskolan, har ungdomar fått ge sin 
bild av ”mitt Husby, vårt Husby”. Grundtan-
ken är att konst i alla former – bild, musik, 
dans och teater – kan vara en bro mellan oli-
ka föreställningar om världen.

Inspirationen kommer från området Mis-
sion District i San Francisco, där fler än 600 
muralmålningar täcker byggnader och 
bostadshus. Invånarna där har rötter i olika 
delar av världen.

– Målningarna i Mission District berättar 
de boendes historier och bygger broar mellan 
olika områden, säger Ester Baringa, en av ini-

tiativtagarna till projektet.
För Samira har arbetet med målningen satt 

igång nya tankebanor.

– DET ÄR ETT ANNAT sätt att jobba i grupp, 
mer givande än att bara diskutera åsikter 
fram och tillbaka. När man arbetar praktiskt 
reflekterar man mer kring det man gör. Man 
hinner tänka efter – och tänka om. Tack vare 
konsten har jag också lärt mig tänka utanför 
boxen. Det kan jag ta med mig i bagaget inför 
framtiden, säger hon.

Själva arbetet med att skissa fram och fär-
digställa målningen utfördes till stor del av 
ett ”dream team” på fem ungdomar, där 
Samira var en av medlemmarna.

– Det var intressant att lyssna på de andra, 
och höra hur de tänkte kring de olika uppgif-

terna vi fick. Det har jag lärt mig en hel del på. 
Alla i gruppen gick igenom samma process, 
men fick helt olika utfall. Ibland har man 
känt: ”Gud vad häftigt, det där förstår jag, 

men att jag inte tänkte på det själv!” Alla har 
ju olika sätt att se på saker, det tog vi tillvara 
och byggde något gemensamt.

Samira tror att målningen kan leda till 
något positivt för dem som ser den.

Sandra Agontinglo var 
med i det ”dream team” 
som stod bakom mural-
målningen. 

Konstnärliga ledaren Saadia Hussain, initiativtagarna 
Åsa Beckius och Ester Barinaga samt Abdel Jerrari i 
bakgrunden, firade på invigningen.

”DET ÄR INGA KONST-
NÄRER SOM HAR 
GJORT DET HÄR, DET 
ÄR KONST AV VANLIGA 
MÄNNISKOR.”
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– Den kan nog få folk att stanna upp i var-
dagen lite. De kanske reflekterar över någon-
ting, känner samhörighet, glädje eller sorg. 
Målningen kommer att ge olika för olika 
människor. Man får tolka den på sitt eget 
sätt, skapa sin egen bild och sina egna åsikter.

– Det vore häftigt om man kunde göra om 
det här med fler människor och komma ut på 
offentliga väggar. Det behöver inte vara i för-
orten, det kan vara mitt i stan. Det vore 
grymt om någon som jag, eller vem som helst 
– en 14–15-åring – fick göra konst på offentli-
ga väggar och berätta sin historia. Det blir 
som storytelling och ett uttryck för demokra-
ti. Det är inga konstnärer som har gjort det här, 
det är konst av vanliga människor.

Hon tycker att det är bra att Röda Korset 
engagerar sig i Husby, men skulle gärna se att 

det hände lite mer kring Kupan och Husby 
Träff framöver.

– Jag välkomnar alla föreningar som kom-
mer hit och försöker göra någon nytta, det är 
till gagn för alla. Men jag tycker inte att Röda 
Korset har synts så mycket, hittills har det 
mest varit en lokal där det inte händer så 
mycket. Man skulle kunna skapa mer aktivi-
teter: kurser, konst, film, studiebesök, en 
massa olika saker. Då skulle det nog vara lät-
tare att få hit folk.

Hon har funderat på att engagera sig i 
Röda Korset.

– Men det passar inte just nu. Jag har så 
mycket att göra, och vill inte inleda något och 
sedan inte fullfölja det. Jag skulle kunna tän-
ka mig det längre fram.

Arbetet med målningen har letts av Saadia 

Hussain. Hon är konstnär, utbildad på konst-
högskola i Pakistan och Sverige, och arbetar 
som bildlärare i Sätra i södra Stockholm. Saa-
dias jobb har gått ut på att komponera och 
skapa en helhet av ungdomarnas funderingar 
och skisser.

– VI HAR HAFT MÅNGA diskussioner kring 
vad konst är, det är ett laddat begrepp för 
många. Jag har velat minska rädslan för konst 
och skapande bland ungdomarna, och visa 
att det kan vara ett starkt verktyg för att 
uttrycka sig.

Målningen skulle också vara tillgänglig, 
estetisk och kul att titta på – helt i linje med 
hela projektet Förorten i centrum, vars vision 
bland annat är att göra ungdomar till delakti-
ga i beslut som rör det offentliga rummet, att 

Inom Stockholms stad ser 
man positivt på Förorten i 
Centrum. MAGNUS AN-
DERSSON arbetar som pro-
jektledare på Järvalyftet. 
En satsning som  
Stockholms stad driver för 
att förbättra levnadsvillkoren i stadsde-
larna kring Järvafältet, däribland Husby. 
Henry ställde ett par frågor till Magnus om 
hans syn på Förorten i Centrum och mural-
målningen.

Vad betyder målningen för Husby?
– Allt som kan sätta Husby på kartan är viktigt 

eftersom Stockholm lider av en innerstadsfix-
ering. Medierna framställer Husby och andra 
förorter på Järvafältet som anonyma, i bästa 
fall, ofta beskrivs de som fyllda av kriminalitet 
och andra problem. Så allt som kan motbevisa 
den bilden stärker också invånarnas identitet 
och visar att det är en plats att räkna med. Mu-
ralmålningen tillhör den typen av projekt. Det är 
Husbyborna som tagit initiativet, inget som upp-
funnits utifrån.

Vad har Röda Korset bidragit med?
– Ett problem i ytterstaden är att det finns för 

få typer av aktörer på plats. Det får inte bara vara 
kommunen som gör saker, det är viktigt att även 
närings- och föreningslivet engagerar sig efter-
som det bidrar till idérikedomen.

Vad tyckte du om målningen?
– Jättefin. Husby träff används ju av Husby-

borna själva för både fester och föreningsverk-
samhet och därför bör lokalen så klart även 
präglas av Husbyborna själva, det skapar karak-
tär och gör Husby mindre anonymt. n

TE X T: ERIK OLSSON

Röda Korset bidrar 
till idérikedomen
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Projektet Förorten i centrum och 
väggmålningen i Husby är en del av 
Röda Korset i storstad, en nationell 
satsning som syftar till att stärka 
Röda Korset som aktör i storstads-
områden. 
– Storstäderna har en annan 
utmaning än andra delar av lan-
det. De sociala frågorna är mer 
komplexa och frivilligheten ser 
annorlunda ut. Vi fi ck i uppdrag 
av Röda Korsets centralstyrelse 
att tänka nytt, tänka stort och nå 
nya målgrupper, säger Åsa Becki-
us som är projektledare för Förorten i cen-
trum och även var med om att starta Röda 
Korset i storstad.

En förstudie visade att boende i så kallade 
miljonprogramsområden och ungdomar, är 
grupper som ofta exkluderas i samhället. 

Även Röda Korset har haft svårigheter att 
engagera dessa grupper.

– Vi vill ta vara på de resurser som fi nns 
här i Husby, och satsa på att Röda Korset ska 
fi nnas på plats långsiktigt. Muralmålningen 
har varit rätt metod att jobba med för att 
åstadkomma det, säger Åsa Beckius.

TANKEN MED FÖRORTEN I CENTRUM har varit 
att stärka ungdomarnas självkänsla, få till en 
dialog mellan olika grupper med skild bak-
grund, utveckla arbetsformer där ungdomar-
na är delaktiga i beslut om det off entliga 
rummet, och öka den sociala tillhörigheten i 
området.

– Redan från början var det viktigt att få 
lokalen där Kupan ligger att användas, inte 
bara av de äldre utan även av ungdomar i 
området. Tanken är att utveckla lokalen 
ytterligare med café, verksamheter, utbild-

ningar, föreläsningar, teater och events. Vi 
vill göra något nyare och modernare här i 
Husby. n
TE X T: JONAS GUSTAFSSON

unga ska vara stolta över sina stadsdelar och 
uppskattas för sin förmåga att berika den 
svenska konsten och Stockholms stadsliv. 

Under arbetet med muralmålningen har 
också andra processer dragit igång. Många dis-
kussioner med ungdomarna har rört svåra 
områden som identitet, religion, stolthet och 
döden.

– Vi har diskuterat vad svenskhet är. Att 
man inte behöver ge upp något av sin egen 
identitet för att kalla sig för svensk. Svenskhet 
är något som förändras, och vi har alla en dub-
belhet i oss, berättar Saadia.

– När ungdomarna väl började prata tog det 
aldrig slut. De hade många tankar och funde-
ringar som har utvecklats. Det var viktigt att 
de skulle vara stolta över målningen och 
känna att deras refl ektioner fanns med. 

Väggmålningen uppfördes vintern 
2010. 16 april hölls vernissage med offi  ci-
ell avteckning, tal och uppträdanden. 
Bland annat framförde Husby-rapparen 
Eboi sin och Adam Tenstas hit ”Do I look 
like I sell drugs”. Under vernissagen tog Abdel, 
en av ungdomarna i dream team-gänget, mik-
rofonen och sa: ”Det här har vi gjort jävligt 
bra.” n

Satsning i storstäder når nya målgrupper

Samira Yousef,  en av medlemmarna i "dream teamet" kring väggmålningen, kan tänka sig att engage-
ra sig i Röda Korset i framtiden. Men hon ser gärna att det skapas mer aktiviteter i lokalen i Husby.

q Röda Korset i storstad pågick under 2007–
2008, men är nu en halvpermanent satsning i 
Göteborg, Malmö och Stockholm.
q I Stockholm ingår förorterna Husby och 
Skärholmen. Förutom väggmålningen i Husby 
Träff  har satsningen bland annat resulterat 
i nya mötesplatser i Husby och Skärholmen, 
ett mentorprogram där mentorerna är kurs-
deltagare på Röda Korsets folkhögskola och 
adepterna är chefer på Röda Korset, samt i 
den så kallade styrelseakademin som syftar 
till att få nya grupper att engagera sig i Röda 
Korset.

SATSNING I TRE STÄDER

Åsa 
Beckius

Rapparen 
Eboi.
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Fotnot: Ambitionen är att fl er muralmålningar 
ska uppföras i Husby. Röda Korset har därför an-
sökt om pengar från Allmänna Arvsfonden för att 
fortsätta arbetet. Den här gången på utomhus-
väggar i området. Svenska Bostäder är positiva 
till att upplåta platser och tanken är att engagera 
fl er grupper av boende. Röda Korset har även sökt 
fi nansiering för att utveckla ungdomsverksamhet 
med mötesplatsen i Husby som bas.

HENRY1003s026_001   26 10-08-27   09.00.24



Röda Korsets tidning  HENRY  3.10   27   

NÄR MÄNNISKOR från allas vår gemensamma vagga i Afrika har spritt 
sig ut över världen har olika kulturer utvecklats. De många språken är 
bara ett uttryck för det. Men kulturer är inte oföränderliga – de påver-
kas av yttre förändringar, av nya kunskaper och av – andra kulturer.

Till kulturspridningen och kulturutvecklingen bidrar de som bosät-
ter sig utanför sitt eget födelseland, men också alla de som genom 
resor, böcker, tv och andra medier inspireras av andra kulturer.

Vad händer när människor från olika kultursfärer möts? Olika erfa-
renheter och perspektiv kan leda till både kreativa möten och konfl ik-
ter. I vår värld fi nns det otaliga exempel på både det ena och det 
andra.

Vilket resultatet blir beror mycket på inställning. Störst risk för kon-
fl ikter uppstår när det fi nns en rädsla för det främmande och okända. 
Sådana rädslor uppmuntras inte sällan av politiska och religiösa ledare. 
För att stärka sin egen ställning och skapa sammanhållning i den egna 
gruppen vill de ofta skapa bilden av ett yttre eller inre hot

ATT DEFINIERA DET som förenar är i regel mycket svårare. Svenskhet 
betyder olika saker för olika människor. Istället för att defi niera det 
som förenar försöker många därför måla upp en yttre eller inre fi en-
de. I beskrivningen av den kan man tillåta sig mer av schabloner.

I svensk debatt fi nns i dag krafter som försöker skapa anti-islamska 
stämningar genom att påstå att extrema muslimer är representativa 
för islam. Det orimliga i detta tillvägagångssätt framgår om någon 

skulle dra generella slutsatser om kristna 
utifrån extrema företeelser som utförs av 
kristna.

När konstnären Elisabeth Olsson Wallin 
i utställningen Ecce Homo visar homosex-
uella och transvestiter i bibliska miljöer 
och hotas till livet av extrema kristna, när 
kristna präster våldför sig på småpojkar, 

när kristna terrorister dödar hundratals människor, när kristna abort-
motståndare mördar abortläkare eller när kristna säger nej till blod-
transfusioner som kan rädda liv drar få i vårt land, eller i Europa, slut-
satser om kristna i allmänhet. Vi vet nämligen att extremisterna inte 
är representativa. På samma sätt är det med muslimer.

För att undvika schabloner och generaliseringar, som lätt bidrar till 
spänningar och konfl ikter, måste vi uppmuntra nyfi -
kenhet och dialog och lära alla att se individers 
mångsidighet. Människor är inte bara sin tro – även 
om fundamentalistiska ledare gärna vill att de ska 
vara det – utan så mycket mer.

På rödakors- och rödahalvmåneföreningarnas Euro-
pakonferens i Wien i april i år var en av slutsatserna 
att rörelsen har en viktig roll att spela när det gäl-
ler att bidra till interkulturell dialog och att vi 
måste föregå med gott exempel i våra egna fören-
ingar.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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”Viktigt med 
interkulturell dialog”

”Störst risk för kon-
fl ikter uppstår när 
det fi nns en rädsla 
för det främmande 
och okända.”

Bengt Westerberg

        Ordförande, Röda Korset

MARTINA ANLÉR,  ordfö-
rande i Ungdomsförbundet, 
bloggar. Läs mer på rkuf.se/
humanitetsbloggen.

”DET BÖRJAR 
HÄNDA GREJER 
I KAMPANJEN 
BARNETS 
BÄSTA 
FRÄMST! ”
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RÖDA KORSET KVALITETSSÄKRAR just 
nu organisationens krisberedskap på 
lokal nivå i Sverige. Som ett led i arbetet 
har en grupp frivilligarbetare utvecklat 
ett datorbaserat övningssystem.

Nu söker gruppen efter fl er frivilliga 
med god kunskap i utveckling av IT-lös-
ningar. Uppgiften blir att kvalitetssäkra systemet genom att utveck-
la en testplan för acceptanstest och sedan delta i själva testet. På 
Rednet, Röda Korsets föreningsnät, hittar du mer information om 
uppdraget (nås via www.redcross.se).

Efterlysning: Frivilliga 
med IT-kunskap

Så många gånger i veckan träff as Ungdomsförbundets 
frivilliga och ungdomarna på transitboendet för ensam-
kommande fl yktingbarn på Ansgariegatan i Stockholm.2

MARTINA BLOGGAR

 på ”fejan”? 
Om inte, surfa in på www.facebook.com/
rodakorset och klicka på Gilla-knappen. På 
så sätt får du till exemepl en uppdatering när 
Röda Korset startar en insamling. Du kan själva 
bidra genom att sprida informationen vidare 
till dina vänner.

Röda Korset på ”fejan” 

Bengt Westerberg bjuder 
in till Röda Rummet

 direktsänd webb-tv på 
Rednet där medlemmar kan ställa frågor till 
Bengt Westerberg i direktsändning.

Under hösten går tre sändningar av stapeln. 
Sändningsdatum och mer information hittar 
du på Rednet (logga in via www.redcross.se).

VILL DU LÄSA HENRY NÄSTA ÅR?
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                                             LANDET RUNT

Elvis rockade för Haiti

– Jag har varit aktiv i Röda Korset i 40 år, men 
då jag stod med bössan i hand för att samla in 
pengar till de drabbade i Haiti fick jag höra 
mycket hårda ord från folk på gatan. Folk sa 
att pengarna aldrig skulle komma fram och att 
det inte var lönt att ge något. Då fick jag nog. 
Jag satte ned foten och fattade ett beslut; Jag 

ger dem en vårkonsert utan dess like och sam-
tidigt bidrar Landskronaborna med pengar till 
Haitis folk, berättar Roger Gustafsson, en av 
kretsens eldsjälar, som stod bakom arrang-
emanget.

Konserten gick i hjälpens och hoppets teck-
en. Uppemot ett hundratal besökare kom för 
att ge bidrag och lyssna till vacker musik i kyr-
kan.

PÅ PROGRAMMET STOD LOKALA musikförmå-
gor som Rönnebergakören, saxofongruppen 
Swing & Sweet, sopranen Åsa Arvidsson och 
sist, men inte minst, dragplåstret från Höllvi-
ken, Ken ”Elvis” Wegas & The Suspicious 
Minds tillsammans med kören Gospel Glory.

Publiken njöt och många vittnade om att 
det var en av de bästa konserter de varit med 
om.

UNDERHÅLLNINGEN FÖR KVÄLLEN var dock 
inte slut; Ken ”Elvis” Wegas grabbade tag i 
insamlingsbössan, skred runt bland kyrkbän-
karna och pussade de kvinnliga besökarnas 
kinder.

Resultatet: 10 300 kronor till Röda Korsets 
insatser för de jordbävningsdrabbade i Haiti. 

Roger Gustafsson summerade kvällen.
– Tänk så många timmar jag hade fått stå 

med insamlingsbössan för denna summa! b
TE X T: JOI GRINDE & ERIK OLSSON
FOTO: JOI GRINDE
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Roger Gustafsson 
fick nog av glåpor-
den och ordnade 
en unik insam-
lingskonsert för 
Haiti.

LANDSKRONA, APRIL. Ken "Elvis" Wegas rockade 
i hop 10 300 kronor till Röda Korsets arbete i Haiti.

Elvis har rockat för Röda Korsets 
insatser i Haiti. Det var Lands-
kronabygdens rödakorskrets som 
den 11 april arrangerade en ideell 
vårkonsert i Sofia Albertina kyrka, 
Landskrona, till förmån för de drab-
bade efter jordbävningskatastrofen 
i Haiti i januari.
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Spara med omsorg

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De 
pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Swedbank Robur i stolt samarbete 
med Röda Korset

Låt pengarna växa samtidigt som de verkar 
för en god sak. Spara i Banco Humanfonden 
så bidrar du årligen med 2 procent av din 
fondförmögenhet till Röda Korsets viktiga 
arbete. Genom åren har Röda Korset fått 
cirka 13,6 miljoner kronor från våra sparare. 

Läs mer på www.swedbankrobur.se/rodakorset

q PITEÅ
Över 200 Piteåungdomar kom 
på Valborgsbion, RKUF (Röda 
Korsets Ungdomsförbund) Pite-
ås alternativa Valborgsfi rande.
Föreningen hyrde en hel biograf 
och visade fyra omgångar fi lm, 
där besökarna kunde välja mel-
lan en komedi, en tänkvärd fi lm 
eller en populär fi lm. Varje fi lm 
presenterades av en RKUF:are 
som också berättade om fören-
ingens olika verksamheter.
För de som inte ville se någon 
fi lm fanns spel och klotterplank.
Ett tiotal aktiva jobbade med 
fi randet som varade hela kvällen 
från klockan 17.30 till 03.30.
Bland de mest populära fi lmerna 
var familjekomedin Old Dogs, 
2012 som handlar om jordens 
undergång och vam-
pyrfi lmen New Moon.

q STOCKHOLM
60 rödakorsare samlades i slutet 
av maj på Sergels Torg för att 

med dans och musik gestalta 
kvinnor och barn som kommit 
ifrån varandra på grund av krig. 
Hela föreställningen avnjöts 
av de cirka 300 åskådarna som 
även fi ck information om Rädda 
Mammorna-kampanjen. Dan-
sen koreograferades genom ett 
samarbete mellan studieförbun-
det Sensus och dansgruppen 
Salto. Musikern Hans Lundquist 
hade komponerat musiken. I 
dansen deltog elever från Påhl-
mans gymnasium som entusias-
merades och nu brinner för att 
starta en Henrys vänner-grupp 
genom Röda Korsets ungdoms-
förbund.

q JÖNKÖPING
Rättvishandelsgruppen i RKUF 
Jönköping testar nya vägar i ar-
betet för en rättvisare värld.
Gruppen har fl era gånger ge-
nomfört en så kallad morots-
mobb, där de samlas och handlar 
Fairtrade-märkta produkter för 
att gynna de handlare som har 
schysta varor i sitt sortiment. 
Samtidigt passar de aktiva på 
att prata med butikens kunder 
och berätta om vad Fairtrade 
innebär.
Rättvishandel-gruppen arbetar 
också för att lyfta frågan bland 
Jönköpings motionärer. Delta-
gare har både sprungit Vårruset 
och lett ett Friskis och Svettis-
pass utklädda i bananer – själv-
klart med Fairtrademärkning.
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STOCKHOLM. Frilliga dansade för Rädda Mammorna. 

Filmen 
New 
Moon: 
Poppis 
på Val-
borgs-
bion

Baserad på succéboken
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För tre år sedan engagerade sig 
Emma Brännström, 23, i Röda 
Korsets språkkafé i Gävle. Det 
har hon inte ångrat en sekund.
– DET ÄR ETT AV DE BÄSTA beslut jag någon-
sin tagit. Jag älskar språkkaféet och att bidra 
till att andra människor blir en del av Sverige, 
säger Emma och hennes entusiasm går inte 
att ta miste på.

Ibland kommer upp emot 40 personer och 
ibland är det bara några få. Oavsett vilket går 
stämningen inte att ta miste på. På tisdags-
kvällarna sprider sig ett inspirerande sorl 
från lokalen långt ut på gatan. Vid något bord 
diskuteras religion, vid ett annat samtalas det 
om traditioner. Allt i syfte att personer ska få 
träna sig i svenska språket utan att någon 
hakar upp sig på det grammatiska. 

– HÄR SKER JU INGEN UNDERVISNING. Det 
handlar om att kommunicera och så länge 
man förstår vad någon menar så är personen 
på rätt väg, säger Emma.

Många nationaliteter ryms i kaféet, fram-
för allt är besökarna från Somalia och Irak, 
men senast man ordnade en fest med mat 
från allas hemländer bjöds det på rätter från 
tolv länder. Här fi nns både asylsökande och 
de som fått permanent uppehållstillstånd.

– I de fall en asylsökande får besked om 
att de inte får stanna i Sverige känns det 
tryggt att vara en del av Röda Korset. När jag 
inte räcker till fi nns det personer i andra 
delar av organisationen som kan bistå med 
rätt hjälp.

Något Emma ofta märker är hur lite man 
vet om varandras kulturer och levnadssätt. 

– Jag minns en kväll när vi pratade om hus-
djur. En gäst hade mött en person med sin 
katt i koppel och kunde inte förstå hur 
någon kunde gå med en katt kopplad. Likväl 
så var det några svenskar som trodde att 
man åt lejon i Afrika, vilket man inte gör.

Genom årens lopp har Emma mött mäng-
der av människor och deras personliga 
skildringar om vägen till Sverige. Det har 
gett henne perspektiv på sitt eget liv och 
troligen också påverkat hennes yrkesval. 
Hon läser till socialarbetare i Falun.

Emma ser kafébesökarna som sina vän-
ner. Några av dem har också blivit nära 
vänner även utanför kaféverksamheten. 
Kanske är det den bästa integrationsmo-

dellen: att bjuda in en annan person i det 
egna sociala kontaktnätet. b
TE X T: JOACIM GUSTAFSON

”Det är ett av de bästa beslut jag tagit”

Emma Brännström.

q Vet du någon som du tycker gör en ”Henry-
insats”? Det kan vara allt från första hjälpen till 
insamling till påverkansarbete till att hjälpa nyan-

lända fl yktingar.

TIPSA REDAKTIONEN! Den 
som hjälper oss att hitta den 

”Henry-insats” som publice-
ras får en stilig Henrytröja. 
Mejla tips till erik.olsson@
redcross.se.

Tack till Annette Larsson 
som tipsade om Emma 

Brännström.
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HENRY HYLLAR

BLI FRIVILLIG 
 I RÖDA KORSET
På www.redcross.se 
hittar du informa-
tion om vilka upp-
drag som är lediga.

Ett trettiotal förstahjälpare från Röda Korset 
fanns på plats längs kortegevägen när kronprin-
sessan Victoria vigdes med Daniel Westling i Stock-
holm den 19 juni.

Tack vare det soliga men något kylslagna vädret 
skedde inga större tillbud under festligheterna.

– En dag som den här, även om det inte är så 
hett, är det viktigt att äta ordentligt och dricka 
mycket vatten. När så många människor ska sam-
sas på liten yta är det också viktigt att man tar 
hänsyn och är vänliga mot varandra, sade Giza 
Ellsäter från Röda Korsets Första hjälpen-grupp i 
Stockholm.

Första hjälpen-gruppen i Stockholm fi ck under 

festligheterna förstärkning från förstahjälparna i 
Uppsala. När förstahjälparna senare packade ihop 
för kvällen kunde de konstatera att dagen förfl utit 
lugnt och under festliga former. När folkmassan 
började röra sig hemåt var det några personer i 
trängseln som trampade snett och fi ck plåstras om 
för skrubbsår. Några upptäckte också efter dagens 
slut att de fått i sig alldeles för lite vatten vilket för-
stahjälparna enkelt kunde åtgärda.

Förutom att bistå med första hjälpen deltog cir-
ka 50 rödakorsare i den häck bestående av omkring 
6 000 personer från olika försvarsorganisationer 

som stod utplacerade längs med kortegevägen.  
TE X T: JOACIM GUSTAFSON

Frivilliga plåstrade om skrubbsår på prinsessbröllop
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NÄSTA NUMMER KOMMER 
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Det rådslag som Svenska Röda 
Korset genomförde under våren 
visade att en majoritet av kret-
sarna ville fortsätta med en hel-
tidsarbetande ordförande. Mot 
bakgrund av rådslaget rekom-
menderade valberedningen att 
ordförandens arvode fram till 
nästa riksstämma ska motsvara 
vad som utgår till en riksdagsle-
damot, vilket innebär en sänkning 
med ungefär 20 procent till 55 000 
kronor i månaden.

Efter kritik mot ordförandens arvode 
beslutade Röda Korsets centralstyrelse i 
februari att rådfråga föreningens medlem-
mar genom ett rådslag. Resultatet presen-
terades den 8 maj, vid ett extra Regionalt 
Forum i Stockholm, där alla ledamöter i 
Röda Korsets regionråd möttes. 

– Vi tycker att det är en poäng att knyta 
ordförandens arvode till en jämförbar post 
utanför Svenska Röda Korset och tolkar 

rådslaget att denna idé fått 
ett starkt stöd. Den rekom-
mendation som vi nu har 
gjort till Bengt Westerberg 
gäller fram till Riksstäm-
man 2011. Stämman har då 

att besluta om vilket uppdrag och arvode 
som ska gälla därefter, kommenterade Stig 
Andersson, ordförande i valberedningen.

Sänkningen av ordförandens arvode 
från 68 500 till 55000 kronor per månad 
trädde i kraft från och med den 1 mars 
2010. Arvodet omfattar både uppdraget 
som ordförande i Svenska Röda Korset och 
uppdraget som vice ordförande i Interna-
tionella rödakors- och rödahalvmånefede-
rationen.

– Som jag har utlovat inför rådslaget 
kommer jag att följa valberedningens 
rekommendation på grundval av rådslaget. 
Min arbetsinsats kommer inte att påverkas 
av detta, sade Bengt Westerberg, ordföran-
de i Svenska Röda Korset. b

Rådslaget: Sänkt arvode 
för Bengt Westerberg

TVÅ NYA LEDAMÖTER TILL CENTRALSTYRELSEN
Två nya styrelseledamöter presenterades under Regionalt forum i Stockholm 
den 8 maj. Elisabet Perttu och Bo Hermansson ersätter de två ledamöter som 
lämnat sina uppdrag på grund av tidsbrist.

Elisabet Perttu bor 
i Pajala och har ett 
långt engagemang i 
Röda Korset bakom 
sig. Hon arbetar 
som rektor och är 
även aktiv inom 
idrottsrörelsen. 

Bo Hermansson arbetar 
med internationell fi nansie-
ring och är bosatt i Nykö-
ping. Han har stor erfaren-
het av ideella organisationer 
och föreningar och är sedan 
tio år tillbaka ordförande i 
Nyköpingskretsen.
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Bengt Wester-
bergs arvode 
har sänkts med 
20 procent från 
och med 1 mars 
2010, men han 
fortsätter att 
arbeta heltid 
för Röda Kor-
set.

I MARS GENOMFÖRDES  för första gången 
Volontärveckan för företag i Sverige. 500 
medarbetare på Trygg-Hansa valde att, på 
betald arbetstid, engagera sig i frivilligarbete 
för bland andra Röda Korset. Den här veckan 
var det inte tanken som räknades utan hand-
lingen.

– Alla medarbetare på Trygg-Hansa har rätt 
till två dagars volontärarbete per år. Att näs-
tan var tredje medarbetare på Trygg-Hansa 
valde att volontera under veckan är helt fan-
tastiskt, säger Johan Eriksson, presschef på 
Trygg-Hansa.

– Volontärveckan är ett exempel på före-
tagssamarbeten som vi kommer att få se mer 
av framöver. Alltfl er företag vill inte enbart 
skänka pengar utan även visa sina kunder att 
de arbetar konkret för att göra samhället lite 
bättre, säger Anne Cederhage, projektledare, 
företagssamarbeten, Svenska Röda Korset.

Under Volontärveckan engagerade sig 
Trygg-Hansas personal i en rad olika 
verksamheter runtom i landet. De 
sålde kläder vid Röda Kor-
sets Mötesplats i Öre-
bro, läste läxor med 
låg- och mellansta-
diebarn och i Umeå 
promener ade de 
med en grupp 
äldre som i 
vanliga fall har 
svårt att själ-
va komma 
utomhus.

Tanken räknas inte 
under volontärveckan
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Var med
i årets största 
insamlingsfest

Gör som 45 000 andra:
Ge av din tid till 
Världens Barn! 

Din insats gör skillnad!
Anmäl dig nu  

till riksinsamlingen  
Världens Barn 2010!

Jag vill delta i Riksinsamlingen för Världens Barn den 9 och den 16 oktober!

Namn .............................................................................................................................................................................................................

Adress ...........................................................................................................................................................................................................

Postnummer............................... ..........................................Ort  .................................................................................................

Telefonnummer ...............................................................Mobil  ........................................................................................

E-post  ..........................................................................................................................................................................................................

Ange också i vilken 
kommun du är bosatt  ........................................................................................................................................................

Röda Korset
Att: Viken Wetlesen

Box 17563
118 91 Stockholm

Fyll i och skicka in anmälningstalongen redan idag!

Foto: Daniel M
ontan/Fotofabriken

Afrikagrupperna
Diakonia
Erikshjälpen
Hoppets Stjärna

Jag vill delta lördag den 9 oktober     Jag vill delta lördag den 16 oktober

Läs m
er om

 Världens Barn på svt.se/radiohjalpen 

PMU InterLife
Rädda Barnen
Svenska Röda Korset
Svenska kyrkan

Individuell Människohjälp
IOGT-NTO-rörelsen
Kooperation Utan Gränser 
Lions


