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En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om
i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för
sig och tillsammans med andra samarbetspartners.
Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen har möjlighet att få tillgång till Sidapengar: Pingst
Jönköping via PMU Interlife (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) och Erikshjälpen
via Svenska Missionsrådet. Det innebär att en satsad krona från Jönköping, den s.k.
egeninsatsen, kan bli till tio kronor i det konkreta projektet i biståndslandet.
Pingst Jönköping har ett stort kontaktnät av systerkyrkor i olika länder. Det gör att
projekten kan byggas på en fast grund av långsiktighet. Våra samarbetspartners blir
kvar. År efter år.
Erikshjälpen genomför sina projekt i samarbete med ett 60-tal partners i 30-talet
länder i Asien, Östeuropa, Afrika och Latinamerika. Även här är samarbetspartner
oftast en kristen organisation, en kyrka eller en församlingsrörelse.
Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i
samband med katastrofer.
Så, du som skänker dina saker till Second Hand,
och du som väljer att handla i vår butik
– tillsammans är ni med och ger en
gåva som kan förändra framtiden för
enskilda individer. Och ge liv åt barns
drömmar!
PS. Du kan läsa mer om
organisationerna på den röda
pelaren bakom dig! DS.
Har du några funderingar?
Cecilia Hjorth Attefall på 070-783 89 09 (Pingst Jönköping)
Camilla Sköld på 0383-46 74 50 (Erikshjälpen).
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Oändligt många barn drömmer om att få gå i skolan, att få lära för livet och sakta
men säkert hitta verktygen som ger dem större möjligheter att själva skapa sig en bra
framtid.
Vi vet att utbildning är det allra starkaste vapnet mot fattigdom. Det räddar liv och
det ger också barnen en röst. I dag är det miljontals barn som aldrig börjar skolan,
och miljontals som börjar, men slutar innan de kan läsa och skriva. Analfabetism är
ett stort problem i många utvecklingsländer.
Ett första steg på lärandets väg är förskolor. I Etiopien finns i dag Erikshjälpen med
och stöder förskolor på fem olika platser: Addis Abeba, Bahar Dar, Gondar, Wondo
Guenet och Wolaita. Sammanlagt når man cirka 500 barn från fattiga förhållanden.
Förskolorna drivs av EHBC, Pingst Jönköpings systerkyrka i Etiopien, och Erikshjälpen
bekostar lärare, utrustning, mat och underhåll av lokalerna.
Bilderna är från förskolan i Bahar Dar,
i norra delen av landet.
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Handikappade barn i utvecklingsländer är ofta drabbade av en alldeles särskild
utsatthet. Samhällets attityder, bristande kunskap i hemmen och dålig tillgång på
hjälpmedel gör vardagen tung.
Sedan ett antal år tillbaka bedriver pingstförsamlingen i Korogwe, Tanzania, ett arbete
bland förståndshandikappade barn. Och 2002 stod en särskola färdig – finansierad av
Erikshjälpen och av medel från Second hand.
Planer finns nu i Pingst Jönköping på att gå ett steg vidare och tillsammans med
systerkyrkan i Tanzania påbörja ett arbete med att utbilda föräldrar till handikappade
barn, och även vara med och påverka attityder.
I Tanzania stödjer även Erikshjälpen två projekt med fokus på handikappade barn. Det
ena är en skola i byn Makalala i västra Tanzania. Där går ett femtiotal handikappade
barn som på ett integrerat sätt deltar i den ordinarie undervisningen.
Det andra projektet är ett rehabilitetsprojekt.
I området kring Dar Es Salaam har vår
samarbetspartner TRACED byggt upp
ett kontaktnät med familjer som har
handikappade barn. Man arbetar
med fysioterapi och medicinska
insatser för att hjälpa barnen. Hit
skickar även Erikshjälpen hjälp
i form av rullstolar och andra
hjälpmedel, som sjukhus i
Sverige har skänkt.
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Kamp mot kvinnlig
könsstympning, Mali
Kvinnlig könsstympning är mycket vanligt i Västafrika. Nio flickor av tio blir offer för
ingreppet, som grundar sig på traditioner och föreställningar om att en kvinna som
inte omskärs är ”oren”. Mali är inget undantag. Här är den officiella siffran för kvinnlig
omskärelse 94 procent.
Ett pilotprojekt som Erikshjälpen stöder vill nu skydda flickor i nio byar från ingreppet,
som både är fysiskt och psykiskt destruktivt.

Tidigare har flickor omskurits när de varit sju år. I dag görs det ofta redan i fyraårsåldern
– eller ännu tidigare. Ingreppet utförs av traditionella ”omskärerskor”. Det görs utan
bedövning eller sterila instrument. Risken för kraftiga blödningar och infektioner är stor, liksom
komplikationer senare i livet som kroniska infektioner, svåra förlossningar och sterilitet.
För att bryta traditionen med kvinnlig könsstympning krävs ett långsiktigt arbete på flera
nivåer. I starka muslimska samhällen är det viktigt att ledarna informerar befolkningen om
att kvinnlig omskärelse inte har något
stöd i muslimsk tro. Befolkningen måste också få
veta vilka konsekvenser könsstympning har.
Andra försörjningsmöjligheter behövs
också för de kvinnor som idag livnär sig
på att utföra ingreppet.
Erikshjälpen har valt att gå in i
ett pilotprojekt med AMPDR,
en malisk organisation som
bildades 1994 och som
sedan fyra år arbetar aktivt
för att minska bruket av
könsstympning.
Foton från Mali: Pelle Wahlgren
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Många år av inbördeskrig har lämnat fruktansvärda spår i södra Sudan. Både barn och
vuxna är i många fall svårt traumatiserade, och all infrastruktur har slagits sönder.
Skolor, kyrkor och handelsplatser är raserade. Behoven är enorma, och i fokus står
hälsa, utbildning och matproduktion.
Nu måste landet byggas på nytt. Och det finns en strimma av hopp, ett ”fredens
fönster”. Lugn råder i söder, till skillnad från i den nordvästra delen av landet
(Darfur), och flyktingar återvänder från långa år i exil.
Mitt i detta finns den sudanesiska pingströrelsen, Sudan Pentecostal Church (SPC),
som i samarbete med Pingst Jönköping och PMU Interlife nu har påbörjat arbetet
med att bygga skolor i några av de allra mest utsatta områdena. 2006 års Världens
barn-insamling kommer också att förmedla pengar till projektet.
Många barn i södra Sudan har vuxit upp utan tillgång till någon som helst utbildning.
Att bygga skolor blir därför en viktig nyckel till framtiden – både för individer och för
samhället i stort.
Även Erikshjälpen planerar insatser i södra
Sudan.
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Det är nu 13 år sedan Rwanda drabbades av det fruktansvärda folkmordet, och såren
i hela samhällskroppen är fortfarande djupa. Men en försoningsprocess pågår, och på
många ställen samlas människor regelbundet till organiserade samtal.
Pingst Jönköping har arbetat i Rwanda ända sedan början på 40-talet, framför allt i
staden Mashesha med fokus på fattigdomsbekämpning och utbildning.
Tack vare pengar från Erikshjälpen Second hand får i dag närmare 200 barn hjälp
till skolgång i primärskola och dessutom tillgång till sjukvård. Ungefär 20 ungdomar
har fått hjälp till att gå i sekundärskola. Glädjen har varit stor hos de ungdomar som
fått lov att packa en liten resväska och ge sig av för att tillgång till lite mer avancerad
undervisning!
Men tillvaron är hård och människor hungriga.
Genom arbetet i Mashesha har föräldralösa barn
och ensamstående kvinnor med barn fått
understöd i form av ris, bönor, olja och
salt en gång per vecka.
Dessutom har ett 40-tal fått hjälp
med plåttak, för att hjälpligt
kunna rusta upp sina enkla hus.
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glädje på Pemba
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Bistånd handlar inte bara om att tillföra resurser – utan också om förmånen att
få vara med och bygga resurser. Den kraft och kunskap som investeras i individer
blir kvar länge. Att bygga starka organisationer, duktiga ledare och demokratiska
strukturer är i dag ett viktigt mål för mycket av arbetet i utvecklingsländer.
På ön Pemba, utanför Tanzanias kust, driver i dag den tanzaniska pingströrelsen, i
samarbete med Pingst Jönköping, ett idrottsprojekt. Målet är att 300 idrottsledare
ska tränas i ledarskap, demokrati, hiv/aids, jämställdhet, etik – samtidigt som idrotten
får vara i centrum. På sportläger möts ungdomar från Pemba och fastlandet, och
regelbundet finns svenska ungdomar med på olika aktiviteter. Tanken är att man ska
dela med sig av sin kunskap om den roll som idrottsklubbar spelar i Sverige när det
gäller att bygga starka och demokratiska grupper.
Dessutom finns det inget som idrott och lek som på allvar bygger broar mellan
människor!
Sommaren 2007 reser ett 40-tal ungdomar från
Pingst Jönköping till Tanzania och Pemba för
att bland annat delta i seminarier, spela

