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I december förra året fylldes en container på lastområdet 
vid Human Bridges huvuddepå i Holsbybrunn. Den lasta-
des med en tandläkarenhet, ett ultraljud, operationsbord 
och annat sjukvårdsmaterial. 

Som så många tidigare containrar sedan 2014 skulle denna 
fraktas till Syrien i ett samarbete med den svenska fören-
ingen Syriens Stödkommitté för demokrati. Men det var inte 
en helt vanlig sändning. Den här gången var det inte bara 
innehållet som räknades, själva containern hade en ytterligare 
uppgift än att enbart se till att materialet kom fram ordentligt. 

När containern anlände till mottagaren S:t Jakobs kloster 
och Moder Agnes, målades den om, fick fönster och in-
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nerväggar och inreddes med en del av den utrustning 
som skänkts av Human Bridge. Syftet för containern var 
att fungera som en mobil ultraljudsklinik. På så sätt kan 
människor som lever långt från sjukhus i krigets Syrien på 
ett enklare sätt få tillgång till undersökningar och hjälp.

Tänk om en container kunde målas vit, få ett par fönster och några innerväggar. Vad skulle den då kunna användas till? 
– Jo, en mobil klinik för ultraljudsundersökningar. 
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– Min uppgift som kommunikatör är 
till stor del att berätta om vår verk-
samhet och de biståndsinsatser vi ge-
nomför. Att berätta om vilken skillnad 
ett ultraljud kan göra för en person i 
Etiopien, eller hur viktig en fotboll kan 
vara för ett barn i ett flyktingläger i Irak. 
   Under mina fyra år på Human Bridge 
har jag vid ett flertal tillfällen fått 
kommentaren: ”det måste kännas me-
ningsfullt att jobba i en sådan orga-
nisation”. Det blir givetvis vardag här 
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också till slut, som i vilket annat jobb 
som helst, men när vi får rapportering 
från någon av våra mottagare om hur 
materialet och utrustningen kommit 
fram och vilken glädje det sprider och 
nytta det gör känner jag mig tack-
sam. Tacksam över att få vara del av 
en organisation vars strävan är att ge 
människor i utsatta länder och situa-
tioner bättre förutsättningar.


