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211 sändningar till 18 länder
Under 2018 har totalt 2302 ton sjukvårdsmaterial, handikapputrustning, kläder och andra förnöden
heter levererats till mottagare världen över. 211 sändningar har lämnat Human Bridge i Sverige, med
i många fall livsnödvändig sjukvårdsutrustning för att ge människor bättre och tryggare tillgång till
sjuk- och hälsovård i utsatta länder.
Nedan följer en sammanställning över bland annat hur materialet har fördelats mellan olika
områden.

FÖRDELNING AV MATERIAL, SETT TILL VIKT, TILL RESPEKTIVE OMRÅDE
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Vad vill vår organisation uppnå?
Human Bridge är en materialbiståndsorganisation. Vårt uppdrag är att stödja utsatta människor
genom att förse dem eller organisationer och institutioner i deras närhet med material som är
behovsanpassat för ändamålet i fråga. Human Bridge genomför insatser i samarbete med organisa
tioner och/eller myndigheter i mer än 20 länder årligen.

”Vi vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa
en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.”
Human Bridges vision

HUMAN BRIDGES ÄNDAMÅLSPARAGRAF OMFATTAR TRE HUVUDMÅL:
1.
Biståndsverksamhet
	-	
huvudsakligen i form av materialbistånd för att förbättra levnadsvillkor
för utsatta människor.
2.
Miljöarbete
	-	
som syftar till att material används på ett effektivt sätt för att minska
nyttjande av ändliga resurser, genom återanvändning och återvinning av råvaror.
3.
Social inriktning
	-	
genom att erbjuda plats och stöd för personer i olika åtgärder samt
placering för personer med särskilda behov med lämplig form av sysselsättning.
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I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår
organisation?
Human Bridge genomför sina insatser i samverkan med lokala organisationer eller myndigheter.
Kunskapen om de verkliga behoven känner våra lokala partners bäst till. Alla våra projekt skall
vara behovsanpassade, dvs. fylla ett reellt och påtalat behov i det sammanhang som insatsen skall
genomföras. Detta förutsätter tydlig kommunikation med mottagarna innan projekt implementeras.
Etiopien har sedan många år varit ett fokusland för Human Bridge avseende sjukvårdsprojekt.
Human Bridge är registrerad som NGO i landet och i huvudstaden finns ett kontor där lokalt
anställd personal tillsammans med landrepresentant administrerar leverans av sändningar från
Sverige. Detta innebär att kontakten med myndigheter och sjukhus i Etiopien underlättas och pro
cessen fram till nya projekt och insatser i landet kan bli kortare. Härifrån upparbetas även kontak
ter med andra länder i regionen.
Vissa projekt kan pågå under flera år, Human Bridge kan exempelvis försörja ett visst sjukhus
löpande med såväl utrustning som förbrukningsmaterial till den dagliga vården. Exempel på detta
är Panzisjukhuset i DR Kongo samt Nkinga Hospital i Tanzania. Även flyktingläger i Kurdistan har
varit mål för organisationens insatser under flera år. Härutöver kan t.ex. avtal tecknas med ett
hälsoministerium som omfattar leverans av medicinsk utrustning till ett antal olika sjukhus under
en given period. I samarbete med Etiopiens Hälsoministerium samt ett lokalt universitet bedriver
Human Bridge utbildning för sjukhustekniker i landet – Human Bridge Biomedical College. Ett
eftersatt område i stora delar av Afrika är just tillgång till tekniker som kan såväl ge förebyggande
underhåll men även reparera utrustning. Då ett huvudmål för Human Bridge är just att förse sjuk
hus med genomgången, fungerande medicinsk utrustning är utbildning av tekniker ett angeläget
engagemang för oss.

Panzi sjukhuset i Dr Kongo är ett löpande projekt för Human Bridge
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SAMARBETEN
Som ett led i att säkerställa ett tillförlitligt inflöde av utrustning till biståndsprojekten har Human
Bridge tecknat avtal med ett flertal landsting i Sverige om övertagande av utrangerat material. Här
kan nämnas Västra Götalandsregionen, Hallandsregionen, Uppsala Läns Landsting, Region Skåne,
Norrbottens Läns Landsting, samt härutöver ett antal enskilda sjukhus och institutioner. Genom
att ta hand om, reparera och omsätta utrustning ges mottagande partners i andra länder möjlighet
att utveckla sina verksamheter samtidigt som miljön gynnas av återanvändandet. Samverkan sker
med företag som levererar förbrukningsmaterial till sjukvården. Material som av olika skäl inte
levereras till sjukvården gör stor nytta i sammanhang där man helt enkelt inte har möjlighet att
köpa in i tillräcklig utsträckning.
Läkarmissionen och Erikshjälpen, tillsammans med tidigare Föreningen Human Bridge, står som
stiftare av Human Bridge Stiftelse. Samverkan sker med dessa parter i projekt omfattande mate
rialbistånd. Även andra organisationer i Sverige som önskar genomföra biståndssändningar söker
gärna samverkan med Human Bridge kring det praktiska arbete som detta innebär, samt för att få
hjälp med logistiken kring dessa insatser.
I syfte att få fram kläder till
biståndsprojekt, men även som
en förutsättning för Human
Bridges finansieringsmodell,
samlas textilier in i stor volym.
Samverkan sker här med ett stort
antal kommuner, avfallsbolag och
bostadsbolag, vilka gemensamt
strävar efter att öka insamling
av textilier enligt de direktiv som
regeringen fastställt. Miljönyttan
som denna verksamhet innebär är
omfattande. I samma syfte vänder
sig klädkedjor och andra företag
till Human Bridge för samverkan
kring återanvändande av över
skottsmaterial.
I samverkan med kommuner,
arbetsförmedlingar och sociala
enheter erbjuder Human Bridge

Kristina och Marita vid textilinsamlingen på Vaggeryds Återvinningscentral.

praktikplatser till personer som av olika anledningar behöver stöd och utveckling för att närma sig
arbetsmarknaden. Huvudsakligen sysselsätts dessa personer i sorteringsanläggningar, där kläder
sorteras för biståndsinsatser men även för försäljning i butik. Lindra Ideell Förening, en second
handbutikskedja knuten till Human Bridge, säljer kläder från dessa sorteringar, överskottet från
denna verksamhet är med och finansierar biståndsprojekt.
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NÄTVERK
Human Bridge medverkar i ett nätverk inom EU, European Network on Medical Equipment in
Low-Income Countries, där frågor beträffande leverans av medicinsk utrustning dryftas, bl.a. i
relation till WEEE direktivet (Waste, Electrical and Electronic equipment, European Commision).
Human Bridge finns med i referensgrupper vad gäller textiliers miljöpåverkan och möjliga lösning
ar för textilåtervinning. Här sker nätverkande med både myndigheter, forskningsinstitut, exempel
vis IVL, Naturvårdsverket, företag och organisationer.

Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål?
”Vi vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa en rättvisare global resurs
fördelning på ett miljöeffektivt sätt.”
Genom att förse sjukvården i utsatta länder med medicinsk utrustning och annat material vill vi
skapa förutsättningar för bättre vård i deras upptagningsområde. Samtidigt vill vi också finnas till
för människor som befinner sig i en humanitär krissituation, där kläder och andra basförnöden
heter utgör det omedelbara behovet.
För att uppnå vårt mål använder vi i första hand de resurser som finns i att återanvända och åter
vinna material som av olika skäl rangerats ut av såväl landsting som företag och privatpersoner.
Materialet utgör innehållet i våra direkta biståndsinsatser, samtidigt som textilierna vi tar emot
också utgör vår främsta finansieringskälla. Hela denna process innebär samtidigt att vi bidrar till
att textilier och mycket annat material återanvänds istället för att slängas, ett effektivt sätt att
spara på jordens resurser.
Det är avgörande för Human Bridge att arbeta tillsammans med lokala partners. Dessa har känne
dom om de faktiska behoven, samt kan i sjukvårdssammanhang specificera vilken kompetens som

Effektrapport Human Bridge 2018

finns så att vi förser med rätt utrustning och material. Genom att förmå en del av våra mottagande
partners att även bidra till kostnadstäckning för projekt lyckas vi skapa ett starkare gemensamt
engagemang och ansvarstagande. Dialogen med mottagarna blir mera jämställd samtidigt som
man upplever att man är delaktig i lösningen, inte bara mottagare av hjälp.
Inom ramen för tillgängliga resurser strävar Human Bridge efter långsiktighet i insatserna. Oav
sett orsak till katastrof eller humanitär kris sker biståndsinsatserna i olika faser. I den akuta fasen
krävs snabba insatser för människors överlevnad, med tiden inträder den fas då återuppbyggnad
och utveckling har fokus. Human Bridge har sin styrka i att upprusta eller återupprusta sjukhus
så att de får bättre kapacitet att betjäna sina patienter. Målet är att förse med basutrustning inom
medicinteknik samt sängar och övrigt material som behövs för den löpande verksamheten.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå
vårt mål?
Som tidigare nämnts förutsätter våra insatser att det finns en partnerorganisation lokalt som bl.a.
förser oss med information inför genomförande av projekt, men som även är implementerande
part i projektet. Val av partnerorganisation sker utifrån den kunskap och kapacitet Human Bridge
bedömer krävs för det specifika projektet.
Insamling av utrustning och material, sortering,
reparation och iordningställande inför utskick
utgör en stor del av Human Bridges arbete. Till
detta ändamål finns depåer i Stockholm, Göte
borg och Lund, samt huvuddepån i Holsbybrunn.
Egna chaufförer hämtar upp material från
sjukhus, all utrustning levereras till Holsby
brunn där tekniker går igenom och säkerställer
funktion samt att nödvändig dokumentation
finns. Anställda sköterskor och undersköterskor
ansvarar för att instrument och förbrukningsma
terial sorteras och märks upp. Även volontärer
med bakgrund inom sjukvården är behjälpliga i
detta arbete. På ett antal sorteringsanläggningar
som drivs i samverkan med kommuner och där
människor i behov av praktik och handledning
får möjlighet att utvecklas, sorteras textilier som
pressas i bal inför packning av biståndssänd
ningar. Här sorteras även lämpligt material fram
som säljs i Lindra Second Hands butiker – över
skott från dessa butiker bidrar till kostnadstäck
ning för projekt i samverkan med Human Bridge.
All sjukvårdsutrustning gås noggrant igenom på
huvuddepån i Holsbybrunn.
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Det beskrivna arbete medför en omfattande logistik, både inom Sverige och på export. Erfaren per
sonal handlägger detta från huvudkontoret i Holsbybrunn. Här handläggs även projekten av med
arbetare med mångårig erfarenhet av biståndsarbete, sjukvård och logistik. Genom lokal placering
i Etiopien finns möjlighet till nära kontakt med myndigheter, sjukhus och organisationer i områden
dit biståndssändningar går. Detta innebär att det blir enklare att både se och tillgodose de behov
som finns.
Mångårig verksamhet inom textilinsamling har lett till kompetens inom detta område inom organi
sationen, kompetens som även efterfrågas av myndigheter, organisationer och inte minst kommuner.

Hur vet vi om vår organisation gör framsteg?
Human Bridge har i en strategiplan antagen 2015 och som sträcker sig över fem år, målsättning om
att under perioden öka biståndsinsatser med 50 %, med primärt fokus på insatser avseende utrust
ning och material för sjukvård. Kvalitet på material och insatser får dock inte påverkas negativt
till förmån för att kunna redovisa ökade volymer eller kostnader, utan utvecklingen skall gå hand i
hand med hög kvalitet och behovsprövat bistånd.
En ökning av leverans av material har hittills skett med 20 % till och med 2018. Den sammantagna
kostnaden för Human Bridges biståndsprojekt inkl. kostnaderna för att driva sjukhusteknikerut
bildningen i Etiopien omfattar en kostnadsökning om 39 % sedan 2015.
Beskrivningen ovan av volym och kostnadsnivå gör inte anspråk på att innebära en bedömning av
vare sig kvalitet vad gäller genomförandet eller av vilken effekt som uppnåtts genom insatserna.
Det är dock en indikator avseende utveckling av Human Bridges kapacitet och resurser över perioden.
Inför samverkan med en ny partner i ett mottagarland förs dialog med företrädare för organisa
tionen. Vid planerad insats omfattande leverans av sjukvårdsmaterial används formulär som ger
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Human Bridge en bild av behov samt även av kapacitet hos mottagaren att ta emot och handha
utrustning. I möjlig mån genomförs besök och utvärdering hos mottagaren av handläggare från
Human Bridge. Det händer även att pilotprojekt genomförs med ny partner efter vilken bedömning
kan göras avseende mottagarens förmåga att klara process med förtullning och distribution mm.
Om utfall av ett sådant pilotprojekt är positivt, följs mottagaren upp genom besök av Human Bridge
innan avtal tecknas om fortsatt samverkan. Löpande utvärdering sker härefter av insatser för att
säkerställa att syftet uppfylls, oftast handlar detta om att säkerställa att material kommit fram
och distribuerats enligt intention.
Vissa projekt genomförs i samverkan med organisationer i Sverige. Detta kan handla om åter
kommande projekt t.ex. i samverkan med Läkarmissionen eller Erikshjälpen, men även insatser
av engångskaraktär. Uppföljning kan i sådana projekt ske av representant från den samverkande
organisationen.

Vad har vi åstadkommit så här långt?
Att redovisa resultat och effekter av de varierande insatserna som Human Bridge gjort under 2018
är svårt. Vi kan naturligtvis till viss del ange hur stort antal av varje artikel som vi har förmedlat
ut i världen. Att se ett sjukhus stå som ett tomt, oanvänt skal, fylla det med relevant fungerande
utrustning för att sedan se det i full funktion ger en tydlig bekräftelse på att vi har uträttat något,
av stort värde. Hur mäter vi då effekten av denna insats? Eller då vi får vara med om att byta ut
gammal, icke-fungerande utrustning mot modernare men framförallt fungerande sådan? Natur
ligtvis syns en väsentlig skillnad i det ögat ser, men hur mäter vi effekten?
Att arbeta med materialbistånd
är å ena sidan konkret då det
innebär att material och utrust
ning flyttas från A till B. Slutmå
let för ett operationsbord är dock
inte själva installationen på det
mottagande sjukhuset utan den
skillnad operationen som utförs
innebär för patienten som får be
handling. Ett försök att mäta den
långtgående effekten av dessa
insatser skulle alltså bli högst
subjektiva spekulationer.
För att påvisa skillnaden som
sändningar av material och ut
rustning innebär för människor i
andra delar av världen följer ned
an exempel från vår verksamhet. Det är inte själva leveransen av sjukvårdsutrustningen som är målet, utan den skillnad utrustningen gör för den som får del av den.
Ett sjukhus i Dr Kongo har fått en kuvös.
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Effekten av Human Bridges materialla bistånd
Ansvarig personal på de sjukhus i Afrika men också i Östeuropa som tagit emot sändningar från
Human Bridge vittnar om vikten av tillgång till det material de fått för att kunna bedriva verksam
het. Vidare meddelas att man till följd av Human Bridges leveranser får utrymme att använda den
lilla budget man har till inköp av viktig utrustning som man annars inte skulle ha råd med. Utrust
ning som vi menar är bättre att man köper in nytt av leverantörer som därmed garanterar leve
rans, utbildning och förhoppningsvis även serviceprogram med möjlighet till reparation vid behov.
En ytterligare följd av att Human Bridge förser kliniker och sjukhus på landsbygden med material
är att man i större utsträckning lyckas behålla läkare och annan vårdpersonal som annars flyttar
till städerna eller till andra länder, helt enkelt beroende på att det nu finns utrustning och mate
rial att jobba med. Denna utarmning av kompetent personal har länge varit ett allvarligt problem
för vården i flertalet av de länder vi samarbetar med. Genom Human Bridges leveranser minskar
denna företeelse.
Vidare förklarar man att läkarstudenter är mer benägna att söka sig till de sjukhus som fått stöd
av Human Bridge, åter igen för att det finns utrustning att arbeta med, men också för att det finns
läkare som kan fungera som deras mentorer. Patienter söker sig till sjukhusen i större utsträck
ning, man är beredd att betala en liten avgift som i sin tur ökar förutsättningen för sjukhusen att
utvecklas.
Detta pekar myndigheter ut för oss som ett resultat av vår samverkan, men mätningen uteblir och
är därför svår att verifiera med hjälp av siffror.

Utrustning till operationsrum på nybyggda Universitetssjukhuset i Bahir Dar i Etiopien.
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EXEMPEL ETIOPIEN
På förfrågan från hälsoministeriet i Etiopien, be
slutade Human Bridge för några år sedan att star
ta upp utbildning för sjukhustekniker. Detta är ett
unikt samarbete med en Etiopisk myndighet, där
hälsoministeriet står för elevernas kost och logi
under studietiden, inklusive visst bidrag till un
dervisningen. Human Bridge bär dock huvuddelen
av kostnaden för skolans drift. Sedan start har 550
elever utexaminerats efter tre års studier. Enligt
rapport ska samtliga elever ha fått jobb inom
sjukvårdssektorn efter avslutade studier.
Effekt: Utbildningen blir att dels den utrustning som skickas genom Human Bridge och dels
den som köps in i landet får en längre livslängd då det finns kompetens som kan sköta och
reparera den. Det ökar också möjligheten för patienter att få den vård de behöver och inte
riskerar att missa behandling på grund av att utrustning är ur funktion. Miljöinsatsen av detta
blir att personal utbildas i hur avfallet från utrustningen ska tas om hand.
Human Bridge har sedan några år tillbaka en
fond till stöd för kvinnliga studenter i Etio
pien, under 2018 kunde vi stödja ett femtiotal
studenter på fem olika universitet med 200
kr/månad. Utbildning i Etiopien är gratis för
studenter. Staten bekostar själva utbildningen,
man får inackordering inklusive mat. Det finns
studenter som får stöd hemifrån, men de allra
flesta kommer från sammanhang som inte har
möjlighet att stödja sina barn.
Effekt: Genom stödet ur Human Bridges fond slipper kvinnliga studenter sälja sina kroppar,
med allt vad det innebär, för att få in pengar till inköp av hygienartiklar och annat som de
svårligen kan vara utan. De kan istället koncentrera sig på studierna och få en bra utbildning.

Ett helt nytt sjukhus - Bahir Dar University invigdes i november 2018. Hit har Human Bridge skickat
20 stycken 40 fots containers med i stort sett all sorts utrustning, både medicinteknisk utrustning,
basutrustning samt förbrukningsmaterial. Universitetssjukhuset blir ett så kallat ”referral hospital”
– ett specialistsjukhus. Det äldre sjukhuset i staden med enbart 300 sängplatser var mycket över
belastat – de 1000 sängplatserna på det nya sjukhuset var mycket välbehövliga i ett upptagnings
område på närmare 7 miljoner människor.
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Effekt: Sjukhuset tar emot patienter på remiss från hela regionen och kopplingen till univer
sitet innebär att det också blir ett undervisande sjukhus för läkare och sköterskor med flera.
Sjukhuset hade inte varit i bruk om det inte vore för stödet från Human Bridge.

EXEMPEL UKRAINA
Oroligheterna i landet har bidragit till en
mycket ansträngd ekonomi. Många människor
lever i extrem fattigdom, och landets sjukvård
är eftersatt, inte minst på landsbygden. Human
Bridge samverkar med lokala organisationer till
vilka sändningar levereras innehållande såväl
förnödenheter anpassat för utsatta människor
samt sjukvårdsutrustning och handikapphjälp
medel till sjukhus och institutioner i regionen.
Effekt: Genom en samarbetspartner möjliggör vårt bistånd att team bestående av sjukvårds
personal en gång i månaden besöker byar på landsbygden och upprättar en tillfällig vårdcen
tral. Här erbjuder de bland annat läkarundersökning, tandläkarundersökning, utdelning av
läkemedel och även vissa förnödenheter till landets mest utsatta. Många av dessa byar finns i
området som drabbades av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och familjer lever under fattiga och
utsatta förhållanden.

EXEMPEL KURDISTAN
Sedan flera år samarbetar Human Bridge med
lokala organisationer i Erbilområdet i Kurdistan
genom att förse främst flyktingläger med för
nödenheter för utdelning till människor som
tagit sin tillflykt dit.
Regelbundna sändningar levereras för distribu
tion i lägren – kläder, skor, filtar, husgeråd mm.
Även sjukhusen i området förses med utrust
ning och material för att de ska kunna erbjuda
hjälp till såväl flyktingar som den egna befolk
ningen i ett prekärt ekonomiskt läge.
Effekt: Utdelning av en så till synes enkel sak som fotbollar i dessa läger ger möjlighet för barn
att få vara barn. Detta tillsammans med grundläggande förnödenheter som kläder och skor
och ibland även handikapphjälpmedel underlättar den situation de lever i.
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EXEMPEL TANZANIA
Tenguru, Meru district hospital heter ett litet
sjukhus som ligger utanför staden Arusha i
nordöstra Tanzania. När Human Bridge gjorde
sitt första besök här hade sjukhuset aldrig ti
digare tagit emot hjälp från någon biståndsor
ganisation. Sjukhusets största brist var tand
läkarutrustningen. Från Human Bridge fick
sjukhuset en sändning med sjukvårdsmaterial,
något till alla avdelningar på sjukhuset samt
två fullt utrustade tandläkarstolar inklusive en
röntgen till tandläkarmottagningen.
Effekt: Leveransen till sjukhuset höjde standarden på den generella vård sjukhuset ger. Som
en extra effekt då de nya moderna tandläkarstolarna var för stora för att komma in till den
då befintliga lilla mottagningen, lyckades sjukhuset samla in medel till att bygga upp en helt
ny tandläkarmottagning. Så mycket mervärde kan en sändning med rätt och behovsanpassat
bistånd ge.

EXEMPEL RUMÄNIEN/MOLDAVIEN
Samverkan med lokala organisationer som
arbetar med bl.a. den romska befolkningen i
utvecklingsprojekt. Human Bridge förser bl.a.
med kläder och handikapputrustning men även
andra förnödenheter som distribueras ut till
befolkningen av lokala samarbetspartners.
Effekt: Vårt samarbete och goda kontakt med
lokala organisationer gör att våra insatser
blir mer behovsanpassade och vi når ut till
fler på grund av platskännedomen som dessa
organisationer har.

Sjukvårdsutrustning levereras till en lokal sam
arbetsorganisation som överlåter detta till sjuk
hus i regionen i ett slags bytesprogram. Indivi
der som organisationen arbetar med – gatubarn,
romer, uteliggare m.fl. erbjuds undersökning
och vård av de sjukhus eller institutioner som
får utrustning.
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Effekt: Bytesprogrammet genererar vård till dem som i annat fall inte hade haft tillgång till
den på grund av fattigdom och utstötthet.

Lokala organisationer förses också med biståndsmaterial som kan gå till försäljning i lokala
secondhand-butiker. I dessa butiker hittar man allt från säsongsanpassade kläder, husgeråd,
inredning samt möbler.
Effekt: Detta möjliggör att fattiga familjer har möjlighet att köpa det som passar dem bäst för
en summa som de har råd med. Butikerna skapar också arbetstillfällen. Vinsten från butiker
na går vidare till sociala insatser via organisationerna.

I fjol fick Human Bridge över 132 ton inkonti
nensskydd från Attends. Inkontinensskydd ger
mervärde i Human Bridges biståndssändningar
och fyller upp utrymmen där inget annat kan få
rum – mellan sängar, rullstolar och annan sjuk
vårdsutrustning. I många länder är det mycket
dyrt att köpa och nästan helt omöjligt för dem
som har det lite sämre ställt, tillexempel kan ett
paket kosta en tredjedel av en månadsinkomst
för en fattigpensionär i Moldavien.
Effekt: Att få tillgång till inkontinensskydd skapar trygghet och frihet för den som behöver.

EXEMPEL BABYPAKET
Över 10 000 babypaket 2018. Leveranser av ba
bypaket, startkit för nyfödda, till förlossnings
kliniker lockar kvinnor som ska föda barn till
att ta sig till sjukhuset i god tid och genomföra
sin förlossning där med hjälp av kunnig personal.
Effekt: Detta gör att barnadödligheten sjun
ker då kvinnorna annars troligtvis hade fött
sina barn hemma utan någon hjälp om
komplikationer skulle uppstå.
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EXEMPEL SVERIGE
I samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar, sociala myndigheter, frivården och andra instan
ser erbjuder Human Bridge praktikplatser för individer som behöver en plats där man i trygghet får
möjlighet att utvecklas för att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Huvudsakligen placeras
individer i Human Bridges sorteringsanläggningar, där textilier sorteras fram för försäljning i se
cond hand-butiker i Sverige, samt för packning och leverans ut i biståndsprojekt. Arbetsuppgifterna
som utförs är värdefulla för Human Bridge och inte minst för dem som får åtnjuta materialet i en
utsatt situation. Målet med arbetet gör samtidigt att våra praktikanter upplever uppgifterna som
meningsfulla. Sammantaget omkring 150 olika individer har under 2018 placerats i verksamheten.
Effekt: Många har genom detta fått hjälp att kunna gå vidare till nya utmaningar genom bättre
självförtroende och arbetslivserfarenhet.

Ett hundratal volontärer har under året varit
aktiva på Human Bridges anläggningar runtom i
landet. Flertalet är pensionärer som välkomnar
möjlighet till meningsfull sysselsättning men
inte minst det sociala sammanhanget man blir
delaktig i. Många volontärer vittnar om att de
mår väl av att ha denna sysselsättning, ”man
har inte tid att vara sjuk för man ska vara med
och jobba”.
Effekt: Än en gång, det är svårt att mäta denna effekt, klart är dock att den är värdefull. Det är
värdefullt med ett ingå i ett sammanhang och vara behövd.

Engagemanget kring att göra babypaket är stort
i Sverige. Tusentals kvinnor (främst) runt om i
landet sitter hemma eller träffas i grupper och
stickar, virkar, syr eller lägger ihop köpta plagg
med mera till paket som sedan får göra stor
skillnad för kvinnor i andra länder.
Effekt: Det ger ett mervärde både genom att
de i de flesta fall träffas och umgås kring
tillverkningen och genom vetskapen att de är
med och gör skillnad.
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EXEMPEL GLOBALA MÅLEN
Med kärnområden som bistånd, miljö och
sociala insatser och en närvaro i både Sverige
och andra länder är Human Bridge med och
arbetar för att de Globala målen ska vara rim
liga att uppnå.
Ingen Fattigdom, God hälsa och välbefin
nande, Hållbarindustri, innovationer och
infrastruktur, Miskad ojämlikhet, Hållbar konsumtion och produktion, Genomförande och globalt
partnerskap är några av de mål som Human Bridge verkar inom
Effekt: ”Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska
saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i
världen och att lösa klimatkrisen” (globalamalen. se).

EXEMPEL MILJÖ
Under 2018 har Human Bridge samlat in över
11000 ton textilier för sortering. Huvudmål i all
sortering är att se till att så mycket som möjligt
återanvänds på det sätt som det ursprungligen var
tänkt. Därefter ska så mycket som möjligt återvin
nas, medan minsta möjliga volym får användas för
energiutvinning. Med vetskap om att tillverkning
av kläder och textilier är bland de mest miljö
förstörande verksamheterna globalt, är Human
Bridge stolt över att kunna bidra till minskning av
denna negativa påverkan.
Den genomsnittliga fördelningen av sorteringen över året är följande:
Återanvändning 			

75 %

Återvinning 				18 %
Energiutvinning 			

6%

Annat material (emballage mm.)

1%

Utöver textilier har Human Bridge samlat in närmare 1200 ton begagnad sjukvårdsutrustning och
annat material som sorterats, reparerats och skickats ut i biståndsprojekt. Även detta innebär en
betydlig vinst för miljön.
Effekt: IVL Svenska Miljöinstitutet och avfall Sverige har undersökt hushållsavfallets klimat
påverkan ur ett livscykelperspektiv. (Rapport B 2356 - ”Klimatpåverkan från olika avfallsfrak
tioner”). Genom tillämpning av rapportens beräkningsgrund bedömer vi att Human Bridge
bara genom textilinsamlingsverksamheten har sparat motsvarande 10 000 000 ton koldioxid.
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