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Julstämning i östra Europa

Visst vill vi hålla fast vid sommaren in i det längsta. Men tiden går fort och det är snart jul igen och dags att börja
tänka på vem man ska sprida glädje till i år. Du kan bli en hjälte för barn i östra Europa.
Vad önskar du dig i julklapp? Det är kanske den fråga som
ställs mest frekvent under senhösten/tidig vinter varje år.
För många av oss blir svaret ”ingenting, jag har ju allt”. Men
det är inte verkligheten för alla människor i vår värld. För
många svenska barn skulle en tub med tandkräm och en
reflex inte vara den bästa julklappen som tomten kommer
med, men för barn i Rumänien, Moldavien och Ukraina är
det just det det är.
Varje höst börjar Läkarmissionen och Human Bridge tillsammans dra i trådarna för kampanjen Aktion Julklappen.
Skolor, föreningar och familjer i Sverige slår in julklappar
som sedan fraktas till östra Europa. Julklapparna delas ut
på skolor, till barn på landsbygden eller i olika sorters för-

eningar. Där får de sprida glädje till barn som inte förväntar
sig att tomten kommer varje jul, en del är glada om de har
mat på bordet.
Så om du får frågan i år ”vad önskar du dig i julklapp”, kanske du skulle svara ”glädje till barn i östra Europa” och be
att den som ställer frågan anmäler sig till Aktion Julklappen. På så sätt kan vårt överflöd istället bli till julstämning
på andra håll i vår värld, där den verkligen behövs.
Vill du eller någon du känner vara med i Aktion Julklappen? På lakarmissionen.se/aktionjulklappen kan du läsa
allt om vad en julklapp ska innehålla, hur du anmäler din
julklapp och vart den tar vägen. Bli en julklappshjälte!

TEXTIL – Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
I Sverige slänger vi inte mindre än åtta
kilo textil per person och år – i övrigt
hushållsavfall – enligt Naturvårdsverket.
Human Bridge strävar efter att finnas
med i framkant vad gäller test av nya
insamlingslösningar för textilier och
söker hela tiden nya samarbetspartners.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
(ESEM) har nu tagit initiativet att erbjuda villaägare som har färgsortering
i båda kommunerna att lägga till ytterligare en fraktion vid sortering av

hushållsavfall – den rosa påsen för textil.
– Huvudmålet är att minska den
brännbara fraktionen som i dag är ca
46 % hos en villakund i Eskilstuna och
Strängnäs. Med en fraktion för textilier
så hoppas vi att det ska sjunka ytterligare, säger Kent Briby, produktionschef på ESEM.
Påsen sorteras ut och kommer Human
Bridge till del där innehållet sorteras
för återanvändning eller återvinning.
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