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ÅTERFÖRENADE
K A N A L L T VAT T E N R E N A S ?

VÄ R L D E N S VÄ R S TA K O N F L I K T E R

” H Ä R Ä R A L L A VÄ L K O M N A ”

Läs svaret från
Röda Korsets expert

Här är de 10 största
konflikterna i världen just nu

En dag med Farouk på
Rödakorshuset i Skärholmen

Så många dör på Medelhavet / Enormt hjälpbehov i Indonesien

Mohamad fick träffa sin familj igen / Detta gör Röda Korset i Syrien

Emmanuel, 4, kidnappades
i Sydsudan. ”Vi trodde aldrig
att vi skulle få se honom igen”,
säger mamma Rosa. Efter
ett år kunde de äntligen
återförenas.

Det här skulle kunna vara en bioaffisch för julens storfilm. Men det är det inte. Det här är
verklighet. Runt om i världen slits människor ifrån varandra i krig och konflikter. Deras öden
skulle kunna bli en dramatisk berättelse i framtiden. Men vi kan hjälpa till här och nu.
Vi gör allt vi kan, men med din hjälp kan vi göra mer.

Foto Magnus Glans och Ramin Hashempour
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Citera oss gärna, men ange källan!
Nästa tidning kommer 16 januari.
Omslagsbild: Återförening i Sydsudan. Foto av Mari Aftret Mortvedt.
Röda Korset på 10 sekunder:
• En religiöst och politiskt obunden
organisation som finns i 191 länder.
• Röda Korsets uppgift är att för
hindra och lindra mänskligt lidande
var det än uppstår och vem det än
drabbar.
• Röda Korset arbetar alltid utifrån
de sju grundprinciperna humanitet,
opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och
universalitet.

Om detta med ensamhet – och
vikten av gemenskap och sammanhang – handlar en stor del
av detta nummer. För om detta
handlar också mycket av Röda
Korsets verksamhet. Vi arbetar för
att familjer som skiljts åt i krig och
konflikt ska få kontakt och återförenas. Vi ser till att äldre ofrivilligt

Frågor? Vi hjälper dig gärna. Hör
av dig till Röda Korsets Infoservice.
Tel. 0771-19 95 00 eller e-post
info@redcross.se

Innehåll

Personuppgifter: När du ger en
gåva kommer dina personuppgifter
att behandlas av Röda Korset. Du
har rätt till information om hur dina
uppgifter behandlas. Läs mer på
redcross.se/personligintegritet

5 Mötet
Sulaiman vill hjälpa andra.
Därför jobbar han som volontär
på språkcaféet i Tynnered.

ensamma människor får sällskap.
Vi skapar också sammanhang för
dem som kommit till vårt land och
försöker bygga sig en framtid här.
Som i Hedemora, där planeringen
för årets julfest för unga, gamla,
svenskar och nyanlända pågår för
fullt. I år firar julfesten dessutom
tioårsjubileum!
Är gemenskap extra viktig
i juletid? Ja, många av oss
tillbringar gärna julhelgerna
tillsammans med dem som
står oss allra närmast. Därför
blir den ofrivilliga ensamheten extra svår under de
helger som nu närmar sig.
Vill du bidra till att färre
känner sig ensamma?
Varför inte ge bort
vårt gåvokort ”besök
hos ensamma” i julklapp? Eller delta på
en julfest på Röda
Korset där du bor?
Läs mer på redcross.se
Anna Bergén
Redaktör

6 På gång
Nyhetsnotiser från när och
fjärran. Boktips, citat och fakta.
Vill du ge en gåva?
Bankgiro: 900-8004
redcross.se

20 Utblick
Lär dig mer om världens just
nu tio svåraste konflikter.
24 En dag med
Farouk på Rödakorshuset ser
hellre möjligheter än problem.

3041 0934

27 Röda Korset svarar
Kan man verkligen rena allt
vatten? Här får du svaret.

Att vara utan sin familj
gör det svårare att
bygga upp ett nytt liv.

10 Tema: Rätten till sin familj
Krig och konflikter splittrar familjer. Men även
i Sverige lever många i ofrivillig ensamhet.
Läs om vikten av att känna gemenskap och
sammanhang – och om vad Röda Korset gör
för att familjer ska få vara tillsammans.
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tt vara ensam i bemärkelsen att vara själv
kan ha sin tjusning.
I alla fall för mig. Men
om ensamheten inte
är självvald är det inte samma
sak. Att mot sin vilja tvingas vara
ensam, utan vänner eller utan en
eller flera familjemedlemmar –
den tanken är svår.
Samtidigt är det så verkligheten ser ut för många. 68 miljoner
människor är på flykt runt om i
världen – många av dem familjer
som splittrats i och på flykt från krig
och konflikter. Varje dag separeras
barn, föräldrar, släkt och vänner
utan att veta om de någonsin kommer att ses igen. Vad gör det med
en människa?

En bättre värld — Återkoppling

Av Anna Bergén — Foto Ibrahim Malla

Turkiet

Syrien
Medelhavet

Irak

Libanon

Rania och hennes yngsta
barn tar emot ett matpaket
vid en av Röda Korsets
matutdelningar. Besöket
gav bra utdelning och
hon var glad när hon
gick därifrån.
– Förutom matpaketet
som räcker till hela min
familj i en hel månad fick
jag också blöjor till mitt
barn, berättar Rania.

Israel
Palestina Jordanien

Syrien
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Kriget i Syrien har pågått i snart åtta år
och har skapat den största flyktingkatastrofen i modern tid. Röda Korset
finns på plats för att hjälpa.

Stora behov i Syrien

Röda Korset i Syrien
Når över 5 miljoner i landet.
Delar ut mat och ser till att
människor får rent vatten.
Har över 12 000 volontärer
och anställda på plats.

Paketet som räddar liv
Matpaketen innehåller basmatvaror
som bestäms utifrån lokala
mattraditioner. De innehåller
mat som ger mycket energi.

Landet har18 miljoner invånare.
13 miljoner är i behov av humanitär hjälp – 5,5 miljoner är barn.
7,6 miljoner är i akut behov av
rent vatten och sanitet.
6,7 miljoner har brist på mat.
12 miljoner saknar tillgång till
sjukvård.
500 000 har dödats sedan
kriget startade.

1 miljon människor får
medicinsk vård varje år.

80%

… av befolkningen får tillgång
till rent vatten tack vare
Röda Korset.

Köp ett matpaket på redcross.se.
Med din hjälp kan vi hjälpa fler.
Ett paket för en person kostar
54 kronor och ett familjepaket
268 kronor.

Detta finns
i ett matpaket
Vi delar ut 6 miljoner
matpaket varje år.

Exempel på innehåll i ett matpaket
som ska täcka basbehoven för en
person i en månad.

Matpaketen är
livsviktiga! Många är
i akut behov av hjälp.
Ahmad Samaha,
lagerchef, Damaskus

1 kg

… vardera av ris,
pasta, salt, socker
och vita bönor.

2 burkar
sardiner

8 paket
jäst

Av Ann-Sofie Borglund — Foto Sofia Sabel

Mötet — Volontären

Sulaiman vill fortsätta
plugga psykologi. Under
tiden extraknäcker han
som frisör, sjunger på
fester och bröllop och
jobbar som volontär på
Röda Korsets språkcafé.

Jag trivdes direkt
med att hjälpa
människor från
olika delar av
världen.

J

Sulaiman Alzein, volontär i Tynnered:

”Att vara glad är
rikedom för mig”

Jag är en omtänksam person som
vill hjälpa andra. Det är därför jag
vill jobba som psykolog. Fast jag
kan också tänka mig att jobba som
målare eller frisör. Oavsett vad jag
kommer att arbeta med är det viktigast för mig att jag är nöjd med
livet. Det finns människor som
drömmer om att bli rika, men för
mig är rikedom att vara glad.
Jag vill också visa andra att jag
är glad och därför sjunger jag på
fester och bröllop. Helst arabiska
kärlekssånger. Då kan jag förhoppningsvis även få andra människor
att bli glada, precis som jag.
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ag vill jobba som
psykolog och hjälpa
andra. När jag hjälper
andra blir jag glad.
Och kan man hjälpa
andra människor så ska man självklart göra det, tycker jag.
Jag pluggade psykologi i Syrien
men kriget tvingade mig att sluta.
I stället flyttade jag till Libanon
och sedan till Sverige. Det var +35
grader när jag lämnade Libanon
och –35 grader när jag kom till
Vilhelmina! Det var väldigt stor
skillnad men jag anpassade mig
snabbt. Det är vackert i Vilhelmina. Jag spelade fotboll där, och
det var mycket myggor så man var
tvungen att springa hela tiden.
Efter ett år flyttade jag till en
kompis i Göteborg. Han berättade
om Röda Korsets språkcafé och
trodde att det skulle passa mig
att jobba där. Jag trivdes direkt.
Nu jobbar jag som volontär på
språkcaféet i Tynnered två dagar
i veckan.

Av Anna Bergén — Foto Kim Eldinadotter och Claes Thureson

På gång

15 000
... höbalar har delats ut som
foder till husdjur i Mongoliet
som annars riskerar att svälta
ihjäl i vinterkylan.

Fyra frågor till …
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Lisa Johansson,
kampanjledare för
Röda Korsets
julinsamling.
Lisa
Var och när ser
Johansson
vi kampanjen?
– På bio och på
tv, utomhus och i tidningar. Och
förstås i våra egna kanaler, som
redcross.se och på Facebook
och Instagram. Vi drar igång nu
och fortsätter ända till julafton.

Vad kan vi förvänta oss att se?
– Det handlar om krig och
konflikt, men vi vet att det är
svårt att ta till sig allt elände som
pågår runt om i världen, att det
kan bli för mycket. Samtidigt
tillbringar vi mycket tid i tv-soffan
med spännande dokumentärer,
serier och filmer baserade på
verkliga händelser. Vi har funderat på hur vi kan fånga upp
det stora intresset för fakta som
fiktion, och samtidigt påminna
om det som pågår i verkligheten
just nu. Och vi tror att vi har
kommit på ett sätt!
Vad är målet?
– Vi vill förstås få in mycket
pengar men jag hoppas också
att kampanjen väcker starka
känslor. Och att människor
förstår hur de kan hjälpa – och
att deras hjälp verkligen gör
skillnad.
Vad skiljer den här kampanjen
från andra?
– Den kommer att sticka ut
och märkas, trots allt slåss vi om
allas uppmärksamhet i juletid.
Jag vill inte avslöja för mycket,
men jag är ganska säker på att
du kommer att bli överraskad!

Kuststaden Palu totalförstördes
när jordbävning och tsunami
drabbade Indonesien.

Enormt hjälpbehov i
Indonesien efter tsunami
En hel stad förstördes och tusentals människor fick sätta livet till när en
tsunami och flera jordbävningar slog mot den indonesiska ön Sulawesi
tidigare i höst.
öda Korset var en av de första
hjälporganisationerna som
kunde ta sig fram till de drabbade områdena i Indonesien
efter den svåra katastrofen
i slutet på september. Räddningsteam
kämpade mot klockan för att gräva fram
människor under skadade hus.
Många liv kunde räddas, men dödssiffran
är hög och kan räknas i tusental efter de
många jordskalven och den efterföljande tsunamin. Kuststaden Palu totalförstördes och fler
än 160 000 människor förlorade sina hem.

R

– Det var som en mardröm i de drabbade
områdena, beskriver Jan Gelfand vid
Röda Korset i Indonesien.
Nu pågår det mödosamma arbetet med
att bygga upp allt som är förstört och få
samhället att fungera igen. Röda Korset
bistår med att bygga nya hus och ser till att
människor hittar försörjning. Under tiden får
de drabbade hjälp med tak över huvudet,
värme, mat, vatten och vård.
Röda Korset stannar kvar för att hjälpa
utsatta människor så länge det behövs.

Julklappstips!
Köp ett presentkort i en av Röda Korsets Second hand-butiker!
Då bidrar du till mat, rent vatten, sjukvård och mycket mer som
ger hopp och räddar liv. Hitta din närmaste butik på redcross.se

Foto Shutterstock, John Engedal Nissen, Åsa Jacobsson, Joacim Gustafson

På gång

Orkan, cyklon, tyfon
– vad är skillnaden?
Så många
migranter dör på
Medelhavet

Vilket begrepp som används beror på var väderfenomenet inträffar och hur starka vindarna är.
SMHI definierar orkan som vindar med medelhastighet över 32,6 meter i sekunden. En tropisk
cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över hav
med hög vattentemperatur. I asiatiska halvan av
Stilla havet kallar man cykloner för tyfoner när de
har orkanvindar.
Geografiskt delas de upp så här:

Allt färre
människor flyr
över Medelhavet.

Orkaner: Atlanten och östra Stilla havet.
Cykloner: Indiska oceanen och södra Stilla havet.
Tyfoner: Västra Stilla havet.

Handla på ICA – bidra till Röda Korset
ICAs julsortiment innehåller utvalda varor där en del av
priset går till att stötta Röda Korsets arbete med att främja
delaktighet och integration i Sverige. Passa på att bidra
nästa gång du handlar!

1 av 18 som
gett sig ut i båtar
på Medelhavet
för att nå Europa
har drunknat i år,
jämfört med 1 av
42 under samma
period förra året.

Ny på Ungdomsförbundet

”Om jag
kunde skulle
jag komma
hit varje dag”

Flera räddningsfartyg med
nödställda har
dessutom vägrats
landstiga Italien.

Höstens bok

Frågor jag fått
om Förintelsen
Hédi Fried överlevde
Auschwitz och kom
till Sverige med Röda
Korsets vita bussar
1945. I hennes bok
får vi svaren på alla
frågor som hon
fått om Förintelsen.

En avgörande
orsak är att
antalet sök- och
räddningsinsatser
vid Libyens kust
har minskat.
Den ökade
andelen dödsfall
visar att ju hårdare
gränserna blir
desto farligare blir
försöken att ta sig
till Europa.

Källa: UNHCR

Aminah, 58, bor kvar
i Damaskus men har
tvingats fly från sitt
hem flera gånger.
På Röda Halvmånens
aktivitetscenter får hon
hjälp att hantera sina
upplevelser. Där får
Aminah också jobba
med textilhantverk som
hon gillar.

Vera Carlbaum Wrennmark, 25,
är ny förbundsordförande
i Röda Korsets Ungdomsförbund. Vera har
varit engagerad i
Ungdomsförbundet
sedan hon var 15
år och har mer än
tio års erfarenhet
som frivillig och
förtroendevald.
– Att vara ordförande är det finaste
uppdrag jag kan tänka
mig, säger Vera.

Samtidigt ökar
andelen som dör
eller försvinner
under försöken
att nå Europa
– hela 1 987
människor från
januari till början
på november i år.
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Antalet som
stiger i land
i Grekland och
Spanien har ökat
kraftigt, samtidigt
som många färre
har nått Italien.

Totalt har
97 857 anlänt sjövägen till Europa
under årets första
tio månader, jämfört med 147 170
samma period
förra året.

På gång

Av Anna Bergén — Foto Claes Thureson, Olle Hallberg

Landet runt
Boden
Röda Korset
i Boden har fått
kommunens
miljöstipendium tack vare
ett långsiktigt
hållbart ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv på verksamheten. Förutom diplom
och blommor består
priset av 10 000 kronor.
Grattis Boden!

Giving Tuesday
27 november
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”Tydligt att tillfälliga lagen
försämrar psykisk hälsa”
2016 infördes en lag som begränsade möjligheten att få
uppehållstillstånd. En ny rapport från Röda Korset visar
nu på stora humanitära konsekvenser.

Stockholm
Kungsholmskretsen har i
samarbete med Hässelby
Golf för första gången anordnat ”Röda Korset Truly
Open” – golftävlingen för
alla med grönt kort, handigolfare, scratchspelare
och nybörjare. Tävlingsavgiften gick oavkortat till
Röda Korset och det hela
blev mycket lyckat!

i ser tydligt att den
psykiska hälsan
påverkas. Det är stor
skillnad mellan ett
permanent och ett
kort, tillfälligt uppehållstillstånd
när det gäller känsla av trygghet
och möjlighet att etablera sig,
säger Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv.
En annan del är den kraftiga
begränsningen i rätten till familjeåterförening.
– Många som kommit hit och

V

fått skydd är oroliga för familjen,
som ofta befinner sig i länder
i krig, vilket gör det svårt för dem
att anpassa sig och att må bra.
Än mindre går det att påbörja
behandlingar för att läka efter
trauman.
Den tillfälliga lagen upphör att
gälla i juli 2019. Innan dess väntas någon form av politiskt beslut.
– Det är oerhört viktigt att politikerna förstår vilka konsekvenser
deras beslut kommer att få, säger
Martin Ärnlöv.

Hultsfred
I Hultsfred sätter Väntjänsten guldkant på vardagen för många äldre.
Med små medel gör man
dagarna glädjefyllda
genom besök i hem och
på äldreboenden. Extra
uppskattade är besöken
när en hund följer med!

Höör
Grattis också till Röda
Korset i Höör som får
kommunens integrationspris 2018 för sitt engagemang för nyanlända och
asylsökande. Motivering:
”Vi ser att Röda Korset
gör skillnad”.

Visste du att Giving
Tuesday startade
2012 i USA som en
motvikt till konsumtionshets i samband
med Black Friday?
Dagen markerar
också starten för julsäsongen då många
av tradition skänker
pengar till välgörenhet, precis som Black
Friday är startskottet
för julhandeln.
Här är tre tips på vad
just du kan göra den
27 november – och
alla andra dagar.

1. Samla in kläder
och skänk till Röda
Korset Second hand.

12 miljoner
Så många volontärer har Röda Korset världen över.
2. Ta kontakt med
Röda Korset och anmäl dig som volontär.

Varje år hjälper vi 85
miljoner människor som
drabbas av klimatförändringarnas effekter.
Ylva Jonsson Strömberg,
krisberedskapschef på Röda Korset

3. Starta en egen
insamling. Se egeninsamling.redcross.se

Kan en lott lindra
mänskligt lidande?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella
organisationer. Det är därför Postkodlotteriet finns. Och det är därför
vi fördelar lotteriets överskott mellan 56 ideella organisationer som
arbetar för att förbättra villkoren för människor, djur och natur.
Sedan Postkodlotteriet startade har organisationerna fått dela på 9,4
miljarder kronor, varav 336 miljoner har gått till Svenska Röda Korset.
Hur är det då, kan en lott lindra mänskligt lidande? Nej, tyvärr. Det vore
väldigt förenklat att se det på det sättet. Men den som har en lott i
Postkodlotteriet bidrar till att viktiga organisationer kan göra bra saker,
som till exempel att lindra och förhindra mänskligt lidande oavsett
vem det drabbar och hur det uppstår.
Stort tack Svenska Röda Korset för allt ni gör, och stort tack till alla som
har en lott – ni möjliggör så mycket!

Rickard Sjöberg är vinstutdelare
i Postkodlotteriet.

#postkodeffekten
Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se
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Tema — Rätten till sin familj

Av Katarina Sandberg — Foto Mahmud Hossain

ENSAMHETENS
ANSIKTE
Utan sin familj. I samband
med flykten från Myanmar försvann båda Sabinas bröder.

Tema — Rätten till sin familj

Ett av människans mest grundläggande behov är gemenskap.
Samtidigt splittras familjer och
vänner av krig och konflikter
– varje dag. Och även i Sverige
lever många människor utanför
de sammanhang som de flesta av
oss tar för givet. Vad gör det med
människor som drabbas?
Och vad kan vi göra åt det?

Kina

Bangladesh
Myanmar
Laos
Thailand

är våldsamheter
bröt ut i Myanmar under hösten
2017 flydde
över 700 000
människor under
loppet av ett par
månader. Det
fanns ingen tid
att förlora – att stanna var inte ett alternativ. I det tumult som uppstod tappade
många bort sina familjemedlemmar. En
av dem kan vi kalla Sabina.
– Min äldre bror var som min pappa,
han tog hand om mig efter att mina
föräldrar gått bort. Nu vet jag inte
var han och min andra bror är,
berättar hon.
Sabina befinner sig i ett
tält, det som nu har blivit
hennes hem, på andra sidan
gränsen från Myanmar.
I de enorma flyktinglägren
i Bangladesh hörs många
Genom Röda Korsets närvaro
Najwa
i nästan alla länder, samt deras
berättelser på samma tema, om
Kallass
samarbete sinsemellan, finns en
och om igen. Män som förlorat
mödrar. Döttrar som har förlorat
unik möjlighet att hitta persosina bröder. I flyktens kaos riskerar de
ner som förlorat kontakten med sina
äldre att lämnas kvar, barn tappas bort
anhöriga och hjälpa fler få kontakt med
och syskon separeras. Men mest finns
sina familjer.
här kvinnor och barn – kvinnor som har
Det var vad som hände Rosa och
förlorat sina män, barn som har förlorat
Lawrence i Sydsudan. När tumult
sina fäder.
utbröt kidnappades sonen Emmanuel.
– Vi trodde aldrig att vi skulle få se
Rätten till sin familj fastslås i artikel 16
honom igen, berättar Rosa.
i konventionen om de mänskliga rättigMen efter ett år i ovisshet fick
heterna, som antogs av FN 1948. Ändå
de kontakt och kunde återförsepareras familjer till följd av krig och
enas. Mardrömmen var över.

N
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Indien

konflikter runt om i världen – varje dag.
Najwa Kallass arbetar som projektledare för psykosocialt stöd på Röda Korset och vet vad det gör med en människa att vara ifrån sina nära och kära.
– Under 2015 kom många flyktingar
till Sverige. De hade varit med om fruktansvärda saker på vägen över Medelhavet och hade inte ätit på flera dagar.
Men det första alla frågade efter var
familjen, berättar Najwa Kallass.
Hon menar att de psykologiska och
sociala behoven hos människor är lika
viktiga som tillgången till mat, vatten
och sjukvård.
– Det är därför Röda Korset arbetar
så mycket med psykosocialt stöd. Det
innebär att ge människor stöd i återhämtning och uppbyggnad av vardag
i det nya landet.
Psykosocialt stöd handlar inte om
individuell terapi och behandling, utan
om att möta människors normala reaktioner på onormala situationer, och ge
stöd på vägen tillbaka till ett normalt liv.
För faktum är att de flesta människor
klarar att själva ta sig vidare ur en krissituation, så länge de har tillgång
till socialt stöd och sociala nätverk.
– Jag märker att det är otroligt stor
skillnad på flyktingar som inte har
sin familj i Sverige. De är mycket mer
sårbara och mår psykiskt sämre.
Om och när de återförenas med
sin familj har de mycket bättre
förutsättningar att återhämta
sig och bygga upp sitt nya liv
och framtid i Sverige, berättar
Najwa Kallass.
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Tema — Rätten till sin familj

Foto Mari Mortvedt och Anna Bergén

Återförenade.
Efter ett helt år ifrån
varandra får 4-årige
Emmanuel äntligen
träffa sin mamma
Rosa igen.

6 013 kilometer från Sydsudan sitter
Charlotta Arwidson. Hon är utbildad
folkhälsovetare, statsvetare och
sjuksköterska och jobbar i dag på
Röda Korset som tematisk rådgivare
i hälsofrågor.
– Vi vet att den som är ifrån sin
familj skattar sin psykiska hälsa
lägre och har lägre livskvalitet. Därför är Röda Korsets
Forskningsstudier har visat
arbete med familjeåterföratt det är farligare att vara
ening ovärderligt, säger hon.
ofrivilligt ensam än att röka.
Under de senaste åren
Långvarig, ofrivillig ensamhet
ger en kronisk, lågintensiv stress
har Charlotta Arwidson jobbat med en forskningsstudie
som kan ge högt blodtryck och
bland flyktingar i Sverige.
inflammation i kroppen, vilket i sin
Charlotta
– Bland de nyanlända och
tur ökar risken för sjukdomar som
Arwidson
asylsökande från Syrien anger
hjärtinfarkt, stroke och demens.
en majoritet, 60 procent, att de
Dessutom leder ensamhet till en
förhöjd risk för depression. Med det
har ett svagt socialt stöd, berättar hon.
– Väldigt många i den här situationen
i bakhuvudet är det lätt att förstå att
upplever att de inte har någon nära vän
Storbritannien i januari 2018 inrättade
att prata med. Om man får dåliga nyheen ensamhetsminister, vars uppdrag beter från sitt hemland – vem ringer man
står i att motverka ofrivillig ensamhet.
till då? Vi vet att sådan ofrivillig ensam– Att staten jobbar med att motverka
het påverkar hälsan väldigt negativt.
ofrivillig ensamhet handlar inte bara om

Vill du hjälpa människor
som är ofrivilligt ensamma?
Ge bort ”Hjälp till
återförening” eller ”Besök
hos ensamma” i julklapp
på stod.redcross.se/
kop-ett-gavobevis/

Tema — Rätten till sin familj

att vara snäll. All forskning tyder på att
det är viktigare än så: Är man ofrivilligt
ensam har man sämre hälsa, man äter
sämre, man blir sjuk oftare och söker
sig mer till vården. Gemenskap är ett
grundläggande behov för oss människor,
förklarar Charlotta Arwidson.

Vi vet att den som
är ifrån sin familj
skattar sin psykiska
hälsa lägre och har
lägre livskvalitet.
En gång i veckan åker Marion från
Röda Korsets häktesgrupp till
Kronobergshäktet. I en timme pratar
hon med en av dem som sitter häktade
med restriktioner på avdelningen.
– De sitter inlåsta i ett litet rum och får
oftast inte träffa sin familj, inte prata i
telefon och i vissa fall inte titta på tv eller
läsa tidningen. En timme om dagen kan
de promenera i en kub på taket, men även
då åtskilda. Vi är oftast de enda de möter
som inte bär uniform, och de enda som är
där som medmänniskor, säger Marion.
Varje vecka träffar hon samma person
för ett enskilt samtal, och målsättningen är att mötena ska fortsätta så länge
den intagne är kvar med restriktioner.
Sverige har fått kritik av FN för sina
långa häktningstider och ibland träffar
Marion samma person i ett halvårs tid
innan det blir dags för rättegång.
– Vi får inte veta varför personerna sitter häktade, utan var
och en bestämmer själv om de
vill berätta det för oss.

90%

Med så många procent
ökade antalet personer som
kontaktar Röda Korset för att
återförenas med sina familjer
mellan 2012 och 2016.

300 000
Så många människor
i Sverige uppges vara
socialt isolerade.

”Jag har
inte cyklat
sedan 1962”
Att cykla med äldre är vanligt
i Danmark. När idén spred
sig till Sverige så nappade
Röda Korset i Uppsala snabbt.

M
Under 2017 kunde
777 261 telefon- och videosamtal mellan familjemedlemmar som separerats
från varandra genomföras
tack vare Röda Korset globalt.

ed hjälp av elcykel och
frivilliga krafter erbjuder man
stadens äldre en möjlighet
att kombinera besöket från
Röda Korset med en cykeltur.

En som är nöjd är Gunilla Fenne. Det
var länge sedan hon satt på en cykel.
– Ja, jag har inte cyklat sedan 1962,
säger hon.
Bredvid Gunilla sitter Yvonne Lindström som under flera år besökt Gunilla
i hennes hem. Ibland stannar de hemma
och fixar saker, men ofta passar de på
att ta en promenad och uträtta ärenden.
– Hemma kan man alltid vara, det
är mycket bättre att komma ut, säger
Gunilla. Jag är så nöjd och belåten.
Men någon hjälm vill jag inte ha!
Cykelturerna har varit poppis sedan start
och i början var det kö, berättar Kerstin
Weiberg som sitter vid pedalerna.
– Det är ju en strålande idé, och
passar bra in på Röda Korsets motto
att ingen ska lämnas ensam. Det gäller
även äldre!

13 — Röda Korset Magasin — #4 2018

I Sverige uppger 11 procent av kvinnorna att de saknar en nära vän, för män är
motsvarande siffra 17 procent. Omkring
fyra procent av befolkningen, ungefär
300 000 personer, uppges vara socialt
isolerade. Det betyder att de bor ensamma och träffar nära anhöriga och andra
släktingar, vänner och bekanta mer
sällan än en gång i veckan.
– Vi vet att äldre är ofrivilligt ensamma i större utsträckning, så på det området finns jättemycket för Röda Korset att
göra. Att äldre oftare är ensamma kan
bero på sorg och förlust, men också på
att man är sjuk eller mindre rörlig. Det
kan helt enkelt finnas fysiska hinder för
att upprätthålla sociala kontakter, säger
Charlotta Arwidson.
Men det finns även andra grupper som
är ensamma på grund av fysiska hinder.

Att komma ut på en
cykeltur med Röda
Korset kan betyda
mycket för känslan
av gemenskap.

Tema — Rätten till sin familj

Foto Magnus Bergström och Kim Eldinadotter

50%
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Cirka hälften av de totalt
1 800 personer som sitter
häktade i Sverige har
restriktioner som begränsar
deras kontakt med omvärlden och med andra intagna.

Vad som händer med personerna efter
rättegången vet Marion inte. Hon är där
för stunden och lämnar inga uppgifter
om sitt privatliv, så det är omöjligt för
personerna hon har mött att kontakta
henne. Men att häktesbesöken gör skillnad är hon säker på.
– De här personerna är helt ensamma
med sin oro i ett livsomvälvande skede.
De är oroliga för sina barn och sin framtid. Då behöves det att någon finns där.
Vi bryter deras isolering, säger Marion.

Forskningsstudier visar att
ensamhet i förlängningen
kan leda till hjärt- och
kärlsjukdomar.

50 000

Men kan en enda timme i veckan
verkligen förändra något? Absolut. Det
2011 uppskattades att
menar i alla fall Charlotta Arwidson.
10 000–35 000 papperslösa
– I mitt tidigare arbete med pappersbefann sig i Sverige. I dag är
lösa mötte jag människor som delvis
siffran 20 000–50 000.
befinner sig utanför samhället – man
saknar ofta nätverk
och nära vänner. För
den gruppen blir
det otroligt lätt att
De här personerna är
utnyttjas. Ibland blir
man tvungen att bo
helt ensamma med
hos människor man
sin oro i ett livs
inte känner så väl och
det händer att man
omvälvande skede.
tvingas att betala
Runt om i landet
driver Röda Korset
med till exempel
sexuella tjänster. Och blir man utsatt för
otaliga projekt för att bryta ensamhet.
Lokala kretsar besöker äldre på äldrebrott kan eller vågar man inte anmäla
boenden och i hemmet, man besöker
det, förklarar Charlotta Arwidson.
Den svåra situationen för personerna
människor i förvar och på häkten, gör
gjorde att hon ofta kände sig maktlös,
sjukhusbesök och träffar anhöriga som
vårdar närstående i hemmet. Dessutom
att hon inte kunde göra tillräckligt.
– Ofta var det enda jag kunde göra att
driver Röda Korset sociala mötesplatser,
vara en medmänniska, den som lyssnar.
härbärgen och caféer.
Men många sa att just det faktum att vi
– Att vara frivillig är också ett sätt att
såg dem och pratade med dem gjorde en
bryta sin egen ensamhet. Ens tillvaro får
jätteskillnad i vardagen.
mening när man är med och påverkar
– Det är förstås viktigt med tak över
ett sammanhang. Dessutom
huvudet och mat på bordet. Men även
känner man sig behövd och
gemenskap är bland de mest basala
får bekräftelse, säger Charlotta
behoven, säger Charlotta Arwidson.
Arwidson.

Tema — Rätten till sin familj

Röda Korset
kommenterar
Martin Ärnlöv,
generalsekreterare

Familjer hör samman!

arje dag möter Röda Korsets volontärer människor som lever splittrade
från sina familjer – många sedan
flera år tillbaka. Det är människor
som flytt från krig, ofta med fruktansvärda händelser i bagaget. Lägg därtill ett
nytt land, ett nytt språk och en ständig oro inför
framtiden. Att bära ensamma.
Sommaren 2016 infördes en tillfällig lag som
begränsar möjligheterna för asylsökande att få
uppehållstillstånd i Sverige och att senare återförenas med sina anhöriga. Innan den tillfälliga
lagen upphör att gälla i juli 2019 väntas ett nytt
politiskt beslut. Ett beslut som kan komma att få
mycket stora konsekvenser.

V

På Kronobergshäktet har
personerna med gemensamhetsrestriktioner rätt att
promenera i en kub på taket
under en timme om dagen.
Men även då hålls de åtskilda från andra häktade.

Vi vet att den tillfälliga lagen tar framtidstro från
människor som behöver den så väl för att kunna
läka. Varje nytt politiskt utspel spär på deras oro.
En förlängning av lagen skulle även förlänga
ovissheten om en återförening någonsin blir
möjlig. Det är oacceptabelt att dessa personer
ska fortsätta leva splittrade från sina familjer.
För människor som flyr undan förföljelse och
krig är familjeåterförening i dag en av de få säkra och lagliga vägarna till Europa och Sverige.
När denna väg begränsas känner sig också fler
kvinnor och barn tvungna att genomföra en ofta
mycket farlig flykt.
I värsta fall kommer de aldrig fram.
Vi kräver att rätten till familjeåterförening
garanteras för alla som beviljas skydd i Sverige
framöver. Människan är stark nog att komma
tillbaka efter en kris – men hon behöver sina nära
för att lyckas. Röda Korset står upp för en human
asyllagstiftning. Familjer hör samman. Låt familjer
återförenas och vara tillsammans.
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Stater ska underlätta för återförening av familjer
som splittras på grund av krig och konflikt.
Det fastslås i internationell humanitär rätt.
Men så ser det inte ut i Sverige i dag. Varför?
Det undrar Röda Korsets generalsekreterare
Martin Ärnlöv.

Tema — Rätten till sin familj

Foto Marie Sparréus
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På julfesten i Hedemora kom tomten på besök
och både barn och vuxna fick fina paket.

Julfirandet blir
en chans för olika
kulturer att mötas
under trevliga
former.

Gunborg Morén håller med om nyttan
av frivilligarbetet. Själv är hon mångårigt
engagerad i Röda Korset och i dag ordförande i Hedemorakretsen. Hon menar
att ensamheten är påtaglig bland alla de
grupper i samhället som hon träffar. På
mötesplatsen i Hedemora passerar mer
än 1 000 personer varje vecka.
– Det finns så många som är ensamma och behöver tala med någon i samma situation. De har många funderingar
och mår väldigt dåligt. Jag sitter ofta
i samtal, berättar Gunborg Morén.
Extra tydlig blir ensamheten under
jul och därför ordnar Hedemorakretsen
julfirande sedan tio år tillbaka.
– Initialt handlade det om att Hedemora under många år har tagit emot
många asylsökanden och därmed kände
vi att vi behövde göra något extra.
Första året var man cirka 50 gäster,
i dag är man uppe i 680 stycken och
anordnar tre olika firanden.
– Bland andra har en 99-årig kvinna
varit med varje år. Hon har alla sina
anhöriga i Norge och har verkligen
uppskattat blandningen av unga,
gamla, svenskar och nyanlända på
vårt julfirande, säger Gunborg Morén.

Latifa Farzi och Hassan
Mohammadi från Afghanistan
hade aldrig firat jul innan de
kom till Hedemoras julfirande.
”Det var fantastiskt att få se hur
man firar högtider i Sverige,
vi åt gott och fick något att
glädjas åt.”

De frivilliga i
Röda Korset
i Hedemora
önskar alla en
god helg under
en julfest som
de arrangerat.
Gunborg Morén
i mitten.

Bland personer över
65 år är det 5% som
firar jul helt ensamma.

Fullt julbord (inklusive Gunborgs
egeninlagda sill) dukas upp och alla
får julklapp från tomten.
– Julfirandet blir en chans för olika
kulturer att mötas under trevliga
former, det tror jag är väldigt viktigt.
Dessutom spelar det ingen roll om du
är muslim eller kristen – behovet av
gemenskap är universell, säger
Gunborg Morén.
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En bättre värld — Resultat

Av Anna Bergén — Foto Anders Widlund

Tänk att tappa bort
sitt barn eller sin
mamma …

Se filmen på
redcross.se/hjalp

150
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YouTube-stjärnan Therese
L indgren praktiserade hos
Hans Lindström som jobbar
med efterforskning på
Röda Korset.

I Sverige har vi hittills i år hjälpt
till att återförena över 150
familjer. I snitt har familjerna
varit ifrån varandra i 2–3 år.

Familjeåterförening
Varje dag förlorar människor kontakt med
varandra i samband med väpnade konflikter,
flykt eller katastrofer. Röda Korset hjälper familjer
världen över att få kontakt och att återförenas.

700

Över 700 personer har tack vare
resestöd från Röda Korset fått
återse sina nära och kära. Största
grupperna är afghaner, syrier, eritreaner, somalier och palestinier.

Runt om i Sverige har vi
30 grupper med totalt 200
volontärer som är utbildade för
att hantera efterforskning.

50%

I över hälften av fallen är det
ett ensamkommande barn som har
levt i flera år utan sina föräldrar och
syskon som får träffa sin familj igen.

Kort fakta om
tillfälliga lagen

Röda Korsets globala nätverk kombinerat med
vår neutralitet och opartiskhet, som innebär
att vi aldrig tar ställning i en konflikt, gör det
möjligt att efterforska familjemedlemmar på
de flesta ställen i världen.

Jag vill kunna dela det fina
här med dem som betyder mest
för mig i hela världen.
Min familj.
Numeir flydde från Syrien som 15-åring.
Nu, tre år senare, bor han i Tyskland. Resten
av familjen är kvar i Syrien.

2016 kompletterades utlänningslagen av en tillfällig lag
som skulle gälla i tre år, till
19 juli 2019. Syftet var att kraftigt minska antalet asylsökande
i Sverige.
Den tillfälliga lagen innebär
att Sverige använder tidsbegränsade uppehållstillstånd
i stället för permanenta, samt
att rätten till familjeåterförening
begränsas.
En ny rapport från Röda Korset
visar på stora humanitära
konsekvenser.
Röda Korset anser därför att
lagen inte kan förlängas utan
att justeras. Ett minimikrav är
att rätten till familjeåterförening
garanteras, samt att det blir
lättare att få uppehållstillstånd
på humanitära grunder.

Av Anders Jansson — Foto Roger Borglid

En bättre värld — Mötet

Yasmin Moustafa, Forshaga:

”Mitt hjärta slog snabbt
när jag såg Mohamad”
I

För min dotter
var pappa en
bild på mobil
telefonen.
Att vara ifrån varandra i flera år
var svårt. Barnen frågade mig ofta
när vi skulle åka till Mohamad,
men jag kunde inte svara. Så en dag
fick vi plötsligt besked – vi skulle
återförenas. Den dagen glömmer
jag inte.
Mitt hjärta slog snabbt när jag såg
Mohamad på Arlanda. Jag grät när
vi kramade om varandra. Det var
jättefint och kändes overkligt.
Nu har jag varit i Sverige i över ett
år. Vi har fått en son till och jag lär
mig svenska. Livet känns mycket
ljusare nu när vi är tillsammans.

Yasmin och barnen är
äntligen återförenade
med Mohamad.
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nnan vi skulle flyga
till Sverige kunde jag
och barnen inte sova.
Det var omöjligt. Jag
tänkte bara på att vi
snart skulle få träffa Mohamad,
min man och barnens pappa.
Det hade gått nästan tre år sedan
vi sågs. Vår dotter Iliyada mindes
inte ens att hon träffat sin pappa,
för henne var han bara en bild
i mobiltelefonen.
Vi är kurder och bodde i Aleppo
i Syrien. Vi hade ett bra liv men så
kom kriget och vi fick fly.

Utblick — Konflikter

Av Anna Roxvall — Foto Catalina Martin-Chico — Illustration Shutterstock
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Världens
största konflikter
just nu
Runt om i världen rasar ett stort
antal konflikter – och några av
dem sticker ut i sin grymhet.
Här är världens just nu svåraste
konflikter, där Röda Korset är
på plats för att bistå med
livräddande insatser.

Jemen
Befolkning: 28 miljoner.
Förväntad livslängd: 65 år.
Människor i behov av
humanitärt stöd: 22,2
miljoner.
Människor som lider av
matbrist: 17,8 miljoner.
Riskerar svält: 12 miljoner.
På flykt: 2 miljoner.
Källor: Världsbanken, Acap

Utblick — Konflikter

Syrien

Afghanistan
Myanmar

Mexiko

Mali

Tchad

Sydsudan

Jemen
Somalia

Demokratiska
Republiken
Kongo

– När vi är ute och delar ut mat är
människor så tacksamma, men de
frågar också ofta: ”Ni hjälper oss nu, men
vad händer sedan?” säger Adnan Hezam.

Jemen var redan före kriget ett
av världens fattigaste länder.
Med över 22 miljoner människor
i behov av humanitärt stöd är detta
världens enskilt största humanitära
kris just nu.

D

I Jemen är
sjukvården svårt
eftersatt och
att arbeta med
hjälpinsatserna
är farligt. Så sent
som i våras sköts
en hjälparbetare
till döds och
alla projekt som
inte är direkt
livräddande
stoppades.

e gamla grekerna
brukade kalla det
rika och bördiga
landet vid Röda
Havets port för
”det lyckliga
Arabien”. I dag
är Jemen varken
rikt eller lyckligt, utan sönderslaget och
plågat av ett brutalt krig.
– Den humanitära katastrofen är
enorm. Det finns inte en enda familj
i Jemen som inte påverkas, säger
Adnan Hezam, Internationella rödakorskommitténs talesperson i huvudstaden Sanaa.
Minst 10 000 civila har dödats de
senaste tre åren och över två miljoner
människor befinner sig på flykt inom
landet. Hela 12 miljoner människor – två
av fem – står på randen till svält.

Fyra miljoner människor har hittills
fått hjälp av rödakorsrörelsen i Jemen.
Men arbetsförhållandena är extrema.
I våras sköts en medarbetare ihjäl i
staden Taiz och alla projekt som inte
är direkt livräddande stoppades.
– Men det mesta vi gör i Jemen är
livräddande: Vi delar ut mat och rent
vatten till människor, bistår kliniker
med medicin och utrustning. Allt det
måste fortsätta, säger Adnan Hezam.
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Jemen

Jemens nuvarande konflikt tog
avstamp i den så kallade Arabiska våren
2011. Folkliga protester tvingade bort
president Ali Abdullah Saleh efter 33 år
vid makten. Saleh ingick då en allians
med huthirebeller i norra Jemen, som
redan hade stridit mot centralregeringen i flera år. Med förenade krafter
tog de under 2014–2015 kontroll över
huvudstaden Sanaa och jagade Jemens
internationellt erkända regering på
flykten. Snart såg det ut som att huthierna, tillsammans med Salehs trupper,
var på väg att ta över hela landet. Detta
kunde Jemens granne Saudiarabien inte
acceptera. De shiitiska huthirebellerna
uppfattades stå nära Saudis ärkefiende
Iran, och man bildade därför en militär
koalition som invaderade Jemen. Därmed gick konflikten in i en ny, dödligare
fas, med luftangrepp, blockad av hamnar och gränser och ett extremt lidande
för civilbefolkningen som följd. Mer än
två tredjedelar av landets befolkning är
i dag i behov av humanitärt stöd.
– Det här är en konflikt med många
intressen inblandade, men för folket har
det ingen betydelse, det enda de behöver
är fred, säger Adnan Hezam.

Utblick — Konflikter
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Syrien
Kriget i Syrien har rasat i snart
åtta år. Över halva befolkningen
har tvingats lämna sitt hem.
Det gör Syrien till världens
största flyktingkatastrof.
tt bröllop. En dag på
stranden. Äldsta dottern på väg till sin första skoldag. I telefoner
och fotoalbum finns
de ännu kvar – minnen från ett
Syrien före kriget. Det är snart åtta
år sedan nu. Det som började med
demonstrationer mot president
Bashar al-Assads regim under den
Arabiska våren 2011, utvecklades
snart till blodigt inbördeskrig. Med
åren har Syrien blivit spelplan inte
bara för lokal maktkamp utan också
för regionala och globala intressen:
USA, Ryssland och Iran har i dag
militärbaser och trupper i Syrien.

E

För civilbefolkningen har kriget
haft katastrofala följder. Av landets
18 miljoner invånare beräknas 13
miljoner vara i behov av humanitärt
stöd. Över sex miljoner människor
befinner sig på flykt inom landet,
fem miljoner har sökt sig över
gränsen för skydd. Hela städer är
raserade, sjukhus har bombats och
det råder brist på det mest grundläggande: Mat, vatten, sjukvård.
Miljontals barn går inte i skolan.
Rödakorsrörelsen bistår
människor såväl inne i Syrien som
dem som har flytt till grannländerna med bland annat mat och
hygienartiklar, återuppbyggnad
av vattensystem och vård av sjuka
och skadade.

Människor på flykt i Sydsudan får
mat och hushållsartiklar.

Sydsudan
Ett fredsavtal för det krigshärjade Sydsudan skrevs
under i september i år. Avtalet är en strimma av hopp
i det land som tvingat flest människor på flykt i Afrika.
ydsudan är världens yngsta
land och födelsen blev
blodig. Bara två år efter
självständigheten från
Sudan 2011 bröt inbördeskrig ut till följd av motsättningar mellan
president Salva Kiir och vicepresident
Riek Machar. Konflikten har med tiden
fått en allt mer etnisk prägel till följd av
att de två ledarna kommer från varsin
folkgrupp: Kiir tillhör majoritetsfolket
dinka och Machar nuerna.

S

Kriget har gjort att det redan mycket
fattiga Sydsudans ekonomi har kollapsat. Bönder går miste om såväl sådd
som skörd. På många håll råder därför
akut matbrist. I konfliktens spår utsätts
civila också för fruktansvärda övergrepp

såsom massvåldtäkter och massakrer.
Av landets 12,5 miljoner invånare befinner sig knappt två miljoner på flykt
inom landet, 2,5 miljoner har flytt till
omkringliggande länder. Över halva
landets befolkning bedöms vara i behov
av humanitärt stöd.
I september i år tecknades ett fredsavtal för Sydsudan. Flera tidigare
överenskommelser har kollapsat, men
för Sydsudans svårt prövade befolkning
kan ett stopp för stridigheterna vara
livsavgörande.
Rödakorsrörelsen i Sydsudan hjälper
familjer att bli självförsörjande – bland
annat genom att dela ut fröer och verktyg för jordbruk – samt bistår kliniker
och arbetar för respekt för mänskliga
rättigheter.

Foto Alyona Synenko, Arie Kievit och Thomas Glass

Utblick — Konflikter

Stötta Röda Korsets
arbete i krig och konflikt.
Swisha din gåva till
900 80 95.

Somalia

omalia ligger längst
ut på Afrikas horn och
har omkring 15 miljoner invånare. Efter
över två decennier av
laglöshet är Somalia det land
i världen med störst risk för humanitär katastrof. Landet kastades in
i inbördeskrig 1991 då den dåvarande diktatorn, Mohamed Siad Barre,
störtades. Rivaliserande krigsherrar och klaner slogs om makten.
I mitten på 2000-talet tog den islamistiska milisgruppen al-Shabaab
över stora delar av landet.
2012 fick Somalia sitt första
parlament på över 20 år. Samma
år hölls det första presidentvalet
sedan 1967. I dag finns en internationellt erkänd regering, men
styret är inte stabilt och det pågår
fortfarande konflikter på flera håll
i landet. Al-Shabaab har pressats
tillbaka, men utgör fortfarande
ett stort hot och utför med jämna
mellanrum blodiga terrordåd.

S

En mobil hälsoklinik besöker byarna Dilla
och Gabiley i Somalia varannan vecka.

Läs mer på webben
om konflikter i:
• Demokratiska
Republiken Kongo
• Mali
• Tchad
• Mexiko
• Myanmar

Landet har stora problem med
undernäring, hög mödradödlighet
och svåra mässlings- och kolerautbrott. Återkommande torka och
översvämningar slår hårt mot den
ansträngda civilbefolkningen.
Rödakorsrörelsen delar bland
annat ut nödhjälp, återuppbygger
vattensystem, bistår sjukhus och
kliniker. Organisationen hjälper
även familjer att bli självförsörjande, bland annat genom att dela ut
fröer och verktyg för jordbruk.

Afghanistan
Ett parlamentsval i Afghanistan har
förvärrat situationen i landet, som nu
kan vara på väg att gå om Syrien
som världens dödligaste konflikt.
ler civila dödades i
Afghanistan under första
halvåret 2018 än under
någon tidigare jämförbar
period. Oroligheter inför
höstens parlamentsval har förvärrat
situationen men siffrorna har ökat
kontinuerligt de senaste åren. Allt fler
flyr sina hem och av landets 35 miljoner
invånare är 7,4 miljoner i dag i behov av
humanitärt stöd. Säkerhetsläget gör dock
många områden svåra att nå. Förra året
dödades sju av Rödakorsrörelsens medarbetare i landet och två kidnappades.
Afghanistan har slitits sönder av
inbördeskrig och utländska interventioner sedan 1979, vilket raserat såväl ekonomi som infrastruktur. Den USA-ledda
invasionen 2001 drev bort talibanerna
från makten i Afghanistan, men sedan
Nato-insatsen avslutades vid årsskiftet
2014–2015 har talibanerna återtagit
initiativet och står i dag starkare än på
länge. Terrorgruppen Islamiska staten
har också etablerat sig i landet.

F

År av konflikt har gjort civilbefolkningen sårbar för återkommande jordbävningar och naturkatastrofer. Många
barn går inte i skola.
I Afghanistan arbetar Rödakorsrörelsen med fångars rättigheter, sjukvård,
medicinskt och humanitärt bistånd,
vattentillgång och familjeåterförening.
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Efter över 25 års inbördeskrig
blir Somalia sakta mer stabilt.
Men fortfarande är det mycket
farligt att leva i landet, och
befolkningen är extremt sårbar.

Abdul Latif lär sig gå med sina nya proteser på
Röda Korsets ortopediska center i Afghanistan.

En dag med — Farouk Hamzaoui

Av Namn Namnson — Foto Namn Namnson
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”Här är alla lika
mycket värda”

Farouk Hamzaoui
Jobbar som: Projektledare på
Rödakorshuset i Skärholmen
utanför Stockholm.
Familj: Barnen Sami, Selma
och Sara.
Bor: I området. Det tar mig
fem minuter att cykla till
jobbet, perfekt!

et här är mitt liv.
Jag har jobbat
för Röda Korset
i 25 år och älskar
det. Att få hjälpa
människor när
samhället inte
räcker till.
Jag var med och drog igång Rödakorshuset och hoppas att fler liknande
mötesplatser ska kunna öppnas. Jag ser
verksamheten som en stor stuga, dit alla
är välkomna. Människor kommer för
att få hjälp med allt från basala behov
till samhällsinformation, gemenskap
och ökad chans till integration. Huset
är också en plats för personer som vill
engagera sig som volontärer för ett
medmänskligare samhälle.
Jag försöker att se möjligheter, inte
problem. Men visst är det så att utsattheten ökar i samhället. Jag ser det bland
papperslösa och människor som har fått
avslag på sina asylansökningar. Bitterheten blir större ju längre tiden går. Jag
vill att Rödakorshuset ska vara en plats där
människor känner sig sedda och respekterade. Här är alla lika mycket värda.
Trots att jag får höra mycket som är
jobbigt, så ger det mig styrka att jobba
här. Jag mår bra av att få öppna dörren
till behövande, det gör att jag sover gott
om natten.

D

Foto Marie Sparréus

En dag med — Farouk Hamzaoui

09.50
Många som kommer hit har
ingenstans att bo och tillbringar nätterna på bussar
och tåg. Jag tittar till vårt
vilrum, som är ljudisolerat
och ger en stunds efterlängtad sömn till dem som
behöver. Här är alltid mörkt
och tyst och alla respekterar reglerna – inget prat,
inga mobiltelefoner.

08.14
I dag är det tisdag och då är det full fart här
i huset. På förmiddagen finns möjlighet att tvätta
och duscha och efter lunch blir det undervisning
i svenska. Jag vill inte sitta instängd på kontoret
när våra besökare är här så därför passar jag
på att svara på mejl och ha skypemöten innan vi
öppnar på morgonen.
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10.37
I dag är bokningsschemat
fullt för både dusch och
tvättmaskiner. Alla som
bokat sig får ett kvitto med
sin tid. Bokningsrutinerna
skapar lugn och trygghet,
alla vet vad som gäller
och det blir ingen rusning
när vi öppnar.

11.01
Nu öppnar vi! Kön är som
vanligt lång utanför dörren,
i dag väntar 30 personer
och fler kommer säkert
droppa in. Jag träffar en
hel del bekanta men också
nya besökare. Alla är
välkomna hit.

11.50
Rödakorshuset är en mötesplats för utsatta människor,
med fokus på asylsökande,
papperslösa och EUmigranter. Huset har öppet
nästan varje vardag.

Selfiedags! En familj från Syrien är här.
De ska flytta till Kiruna i morgon och vi
ser till att de får varma kläder med sig
inför vintern. En man som ska flytta till
Piteå får också klädförrådet påfyllt. Vårt
lager fylls ständigt på med kläder och
skor som skänks till oss. Jackor och skor
i stora storlekar är det som går åt mest.

En dag med — Farouk Hamzaoui

Rödakorshuset drivs av rödakorskretsen
i Skärholmen. Två personer är anställda
och ett 40-tal volontärer är engagerade.

26 — Röda Korset Magasin — #4 2018

12.15
Vegetarisk soppa och ostsmörgås står
på menyn i dag. Vi serverar lunch
till alla som vill ha. Våra volontärer
är här tidigt på morgonen för att fixa
maten och förbereda servering.

13.32

12.45
Jag tar ett snack med en av
besökarna, som jag har lärt
känna väl. Hon är papperslös och lever under väldigt
tuffa förhållanden, ensam
och utsatt. För mig är det jätteviktigt att lyssna och finnas
till för våra besökare. Vårt
hus ska vara en trygg plats
där alla möts med respekt.

Utan våra volontärer skulle Rödakorshuset inte fungera. De är helt fantastiska!
Birgit Eneqvist är en av dem. Hon är
här i stort sett varje dag. I dag har vi
åtta frivilliga krafter som hjälper till med
bokningar, mat, undervisning och allt
annat mellan himmel och jord.

14.19
Våra kurser i svenska är populära.
Vi anpassar grupperna efter vilken
kunskap besökarna har. En del
har tränat mycket medan andra
är nybörjare.

16.05
Nu stänger vi för i dag och innan alla
volontärer går hem samlas vi en stund.
Ibland får vi höra hemska berättelser från
våra besökare och det är viktigt att få prata
av sig. Just i dag har en man berättat om
tortyr och förföljelse som han har varit utsatt
för och många av oss är väldigt berörda.
Genom att dela våra tankar och upplevelser
hämtar vi kraft inför nästa dag.

Foto Tommy Trenchard

Röda Korset svarar — Vattenrening

Går allt vatten att rena?
adå, nästan allt
vatten går att
rena! Det kanske
inte är något vi
vill tänka på,
men vårt avloppsvatten blir ju till
slut också dricksvatten. Beroende
på vad det är för
vatten kan man däremot behöva använda
olika reningsmetoder.

J

Varför är det då så
viktigt med rent vatten?
Jo, människan kan
Sara
överleva i flera veckor
Andersson
utan mat men bara
några dagar utan vatten.
Rent vatten behövs även för att sköta
sin hygien, laga mat och för sjukvården.
Smutsigt vatten sprider sjukdomar som
kolera och tyfus, och små barn kan få
kraftiga och livsfarliga diarréer.
Vattenförsörjningen har därför högsta
prioritet, och har länge varit vårt fokus
i katastrofinsatser tillsammans med
sanitet och hälsa. Just nu ser vi till att
flyktingar i världens största flyktingläger
i Bangladesh får rent vatten och förra
året producerade vi en miljon liter rent
vatten – varje dygn – från Nilen
i Uganda. Målet när vi jobbar i katastrofer är att få fram minst 7,5 liter vatten per
dygn och person. Här hemma i Sverige
gör vi av med i snitt 150 liter om dagen!
Sara Andersson
Katastrofrådgivare på Röda Korset
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I fält letar vi efter ytvatten, eller så borrar vi brunnar. Brunnsvatten behöver
sällan renas i någon större utsträckning,
men ytvatten måste alltid behandlas.
Vi leder vattnet till stora tankar där
vi behandlar det. Genom att tillsätta
kemikalier så klumpar smutspartiklarna
i vattnet ihop sig och samlas på botten.
Därefter ser vattnet rent ut, men måste
även bli fritt från bakterier för att bli
drickbart. Det görs oftast med klor. Att
rena saltvatten är betydligt mer krävande. Det kan till och med vara
mer effektivt att transportera renat sötvatten
med tankbil eller båt.

Agaba Derrick, 24,
volontär på Röda Korset
i Uganda, kontrollerar det
renade dricksvattnet från
Nilen innan det körs ut till
flyktinglägret Rhino Camp.

Har du en fråga som du vill
ha svar på? Mejla den till
info@redcross.se
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BESTÄLL ÅRETS JULKLAPPSETIKETTER
– DÄR HANDGJORT MÖTER DIGITALT
Köp Röda Korsets populära julklappsetiketter så ger du fler en
godare jul. Årets motiv är designade av illustratören Li Söderberg.
– Jag börjar med att rita till exempel rosetter, granris och lampor
var för sig i blyerts. Sedan färglägger jag och arrangerar dem till
en helhet digitalt, säger Li.
Pengarna från försäljningen går bland annat till vår besöksverksamhet för ensamma människor på sjukhus och i deras
hem. Med din hjälp kan vi se till att någon lyssnar på dem
och på så sätt bryta den tystnad som många upplever speciellt
under julhelgen.

För bara 60 kronor får du 18 julklappsetiketter plus brev- och sigillmärken.
Beställ senast 18 december för att få dem före jul.
Gå in på www.redcross.se/jul för att beställa dina julklappsetiketter!

