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» Hjälp oss utveckla tidskriften och göra den ännu 
mer intressant och läsvärd. Skicka synpunkter,  
insändare, notiser med mera till oss:
red@manniskohjalp.se, IM, Åsa Bengtsson, Box 45, 
221 00 Lund, 046–32 99 30

» Tipsa redaktionen:
red@manniskohjalp.se 
046–32 99 30

Bos SPalt

”Världsförälder”, ”Fältsupporter”, ”Månadsgivare”, ”Med-
syster”. Kärt barn har många namn, och varje organisation 
verkar ha ett eget namn för den person som ger månads-
vis via autogiro. Inom IM kallar vi en person som ger via 
autogiro för ”Medmänniska”. Att kalla alla som valt att ge 
via autogiro för ”Autogirogivare” kändes både tråkigt och 
själslöst. Vi valde Medmänniska. Liksom vi har faddrar till 
barn och till gamla. Liksom vi har dem som ger stora gåvor 
och mindre gåvor, dem som ger av sin aktieutdelning och 
dem som ger sitt arv. Och förstås alla som ger av sin tid. 

Här sker ingen rangordning. Att bidra till att andra männi-
skor får en bättre tillvaro är vårt gemensamma ansvar och 
det gör oss alla till medmänniskor. 

Ordet medmänniska har strömmat som en röd tråd gen-
om IMs historia. Genomsyrat vårt sätt att arbeta. Vårt sätt 
att se på varandra. Det är ett vackert ord. Och det är ett 
ord som vi kan relatera till. Ansvaret som medmänniskor 
har vi alltid, också i kärvare tider. Jag gläds åt den genero-
sitet som människor visar även i tider av ekonomiska 
svårig heter. Vi har en global finansiell kris och media talar 
mycket om hur den drabbar oss i vår del av världen. Sam-
tidigt konstaterar vi att situationen i många av de länder vi 
arbetar i, är svåra redan innan de drabbas av en global kris. 
Ta Zimbabwe som exempel. Efter den totala ekonomiska 
kollaps som råder saknar människor det mest väsentliga. 
Du kan i detta nummer av Medmänsklighet läsa hur IM 
motverkar hunger och trötthet genom att distribuera 
majsmjöl till en grupp människor vi arbetar tillsammans 
med. Här handlar det om liv eller död. En helt annan slags 
kris än den vi har i västvärlden. Här har vi vårt ansvar att 
mildra kriser som människor hamnat i och stärka deras 
möjligheter att kunna hävda sina rättigheter. Det ser vi 
som vårt uppdrag.

I det arbetet behövs alla. Det gemensamma engagemanget 
är avgörande. Tack för ditt fortsatta stöd. Vi behöver alla 
varandra som medmänniskor.
 

Bo Paulsson, generalsekreterare, IM
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MIndre aga Med SParke 
Aparna och Ashok 
Massey från Indien 
besökte Sverige och 
IM i maj. Aparna  

Massey som är psykolog och 
Ashok Massey, socialarbetare, 
driver projektet Sparke, som 
finansieras av IM. Projektet går 
ut på att visa andra metoder  
än aga för att skapa diciplin  
i skolorna. 

Sparke står för Supporting posi-
tive alternatives for raising kind-
ness in education och startade 
2007 med en enkätundersök-
ning i fem skolor i Dehra Dun i 
norra Indien. Undersökningen 
visade att 80 procent av barnen 
det senaste året blivit utsatta 
för någon form av aga, fysisk 
eller psykisk. Undersökningen 
följdes av workshops och andra 
aktiviteter för att ge lärare andra 
verktyg än aga för att skapa lugn 
i klassrummet. En uppföljande 
studie visade att 80 procent av 
eleverna tyckte att de utsatts 
för mindre aga efter att Sparke 
arbetat på skolan.

Sparke kommer nu att fortsätta 
ytterligare tre år i samarbete 
med tolv skolor och en lärar-
högskola. Projektet initierades 
av Jenny Neldemo som är lärare 
och som varit volontär i Indien. 
Jenny ingår också i den arbets-
grupp som skapat och drivit 
projektet framåt.

Syftet med besöket i Sverige var 
att få kunskap om hur svenska 
lärare gör för att få respekt och 
för att skapa en bra inlärnings-
miljö för eleverna. 

Du kan läsa mer om Sparke i 
nästa nummer av Medmänsk-
lighet och på  
www.manniskohjalp.se/sparke

UtBIldnIng I gUateMala
Ett statligt utveck-
lingsprogram som 
heter Mi familia 
progresa (min familj 

gör framsteg) pågår i Guatemala. 
Varje familj ska få 300 kronor 

per månad om de skickar sitt 
barn till skolan och besöker sin 
vårdcentral för regelbundna 
hälsokontroller. Föräldrarna ska 
inte heller längre behöva betala 
inskrivningskostnader för sina 
barn till skolorna. Istället ersätter 
regeringen skolorna för att täcka 
utgifter för material, städning 
med mera. Åtgärderna har ökat 
antalet elever i skolorna och 
därmed också trycket på de 
skolor där IM stöttar undervis-
ningen. 

SolglaSögon tIll nePal
I vintras blev IMs handläggare 
Janusz Lipinski kontaktad av 
Björn Hårdstedt, VD för Velo-
drom som säljer solglasögon 
för motorcyklister. Han undrade 
om IM kanske kunde ha nytta av 
några tusen solglasögon i något 
av projekten. 

– Självklart, svarade Janusz och 
tänkte på människor i Himalaya 
som utsätts för stark sol och 
ofta drabbas av skador till följd 
av det. 

Så en dag i våras levererades 
7 000 solglasögon till IM. När 
Janusz sedan reste till Nepal 
tog han med sig så många 
solglasögon han kunde bära till 
det ögonsjukhus i Kathmandu 
som IM samarbetar med.

– De blev väldigt uppskattade 
och lämnas nu till patienter som 
har genomgått ögonoperationer, 
rapporterar Janusz. Keshab 
Bhattarai, platschef i Nepal som 
varit på besök i Sverige tog med 
sig fler glasögon tillbaka och 
regionchefen för Indien/Nepal 
Wangchuk Gyalpo ska också 
agera kurir. 

IM Har Sålt  
SItt FörSta daSS

Företaget Saromics 
Biostructures AB blev 
den första kunden i 
Glädjeshoppen som 

slog till och köpte ett dass. Das-
set är Glädjeshoppens dyraste 
produkt och kostar 1 300 kronor. 
Pengarna går till att bygga 

offentliga toaletter i Orissa, ett 
av de fattigaste områdena i 
Indien där bristen på toaletter är 
mycket stor. Toaletterna byggs 
i anslutning till skolor, vård-
centraler och på andra centrala 
platser.

SolPaneler I nePal
Tack vare företaget KanEnergi 
har Namgyal skolan i Nepal 
fått solpaneler. Det är en viktig 
insats eftersom landet bara  
har el delar av dagen. Nu har 
kablar dragits från taket till  
skolans matsal och kök. Det  
betyder att matsalen kan  
användas som lässal och 
kockarna kan börja med mat-
lagningen tidigt på morgonen. 
Tidigare var de tvungna att  
använda fotogen- och fick- 
lampor. Solpanelerna kostade  
ca 18 000 kronor

tjejlag Från  
MoldaVIen tIll gotHIa CUP

Nu är det klart. Även 
i år bjuder IM in ett 
fotbollslag från byn 
Hirbovat i Moldavien 

till Gothia Cup i Göteborg 12–18 
juli. Den här gången är det ett 
tjejlag i 12-årsklassen som får  
tillfälle att delta i fotbollsfesten. 

Just nu förbereder sig tjejerna 
och deras tränare med att skaffa 
pass, visum och fotbollskläder. 
I mitten av juli lämnar de sitt 
hemland för första gången för 
att åka minibuss genom Europa 
till Göteborg och världens 
största ungdomsfotbollscup. 
Det är Färs och Frosta Sparbank, 
SAMRES och Wirtén PR och 
Kommunikation som har gjort 
det hela möjligt.

Keshab och personalen på IMs kontor Shanti Niwas i norra Indien testar  
solglasögon som IM fått av Björn Hårdstedt på Velodrom. 
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Du minns väl fotbollspojkarna från  
Hirbovat (Medmänsklighet nr 5 2008). 
Nu behöver tjejerna ditt stöd – kom 
och heja på dem i Göteborg 12–18 juli! IM
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Jorden har feber. Vi måste agera.  
Nu finns Klimatsteget, IMs sajt där du kan lära dig  

leva mer klimatvänligt. Du kan dessutom omvandla  
dina utsläpp till träd, vedspisar och solceller i  
fattiga byar runt om i världen. Var med och ta  

ett steg för en rättvis och hållbar värld. 

gå in på 

www.manniskohjalp.se/klimatsteget

ta ett steg  
för klimatet
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