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Grekland, ett land i ekonomisk kris, har kommit att bli en 
uppsamlingspunkt för många av de människor som idag 
är på flykt. Ön Lesbos har 43 000 invånare, men sedan 
krisen bröt ut i höstas har över 700 000 människor på 
flykt passerat ön. Men Lesbos är bara en av de platser 
dit människor tar sig. Runt om i Grekland finns tusentals 
människor i behov av sjukvård, mat och kläder. Sjukhus och 

Förändringstakten är fortsatt hög i textil-
branschen och därmed påverkas också 
villkor och krav på aktörerna som hanterar 
begagnade textilier. Producenterna börjar 
ta nya steg i riktning mot ”circular eco-
nomy”. Human Bridge medverkar därför 
i flera projekt som syftar till en effektivare 
sorteringsteknik av textilier som också kan 
skalas upp så att framtida krav på kvali-
tetssäkring och leveranssäkerhet kan mö-
tas när efterfrågan från industrin tar fart.

Jag har arbetat på Human Bridge snart 
i 2 år som chef på vår Depå i Mölndal. 
Att arbeta på Human Bridge är egent-
ligen som vilket jobb som helst om 
man bara tänker på jobben som ska 
utföras, men när man ser bortom det 
och tänker till en extra gång så handlar 
det ju faktiskt om att människor som 
har det sämre ska få en bättre vardag. 
Det är stort att få vara med att göra 
skillnad det lilla man kan. 

Jag startade organisationen Elika na 
Biso, som vberkar i Kongo, för tre år 
sedan eftersom min dotter är funk-
tionshindrad. Jag vill visa människor, 
och då kanske framför allt föräldrar till 
barn med funktionshinder, att det inte 
är något att skämmas för. Ett av de 
första projekten som gjordes i orga-
nisationen var att, med hjälp av Hu-
man Bridge, utrusta ett sjukhus på ett 
barnhem med sjukvårdsutrustning. 
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kliniker är överbelastade och behovet av sjukvårdsmaterial 
är stort. Human Bridge har sedan årsskiftet genomfört 
sex sändningar med bland annat sjukvårdsmaterial för att 
hjälpa sjukhusen och underlätta för de människor som 
tvingats fly. Den senaste sändningen med material gick till 
ett sjukhus i Kilkis, en stad i närheten av ett antal läger där 
människor på flykt samlats.

Nästan 60 miljoner människor runt om i världen är på flykt. Nära 15 miljoner av dem kommer från Syrien – offer för ett skoningslöst krig.
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