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Effektrapporten omfattar Human Bridges
totala biståndsverksamhet 2021.
Human Bridges ändamålsparagraf omfattar tre huvudmål.
Biståndsverksamhet
huvudsakligen materialbistånd i form av sjukvårdsutrustning.
Miljöarbete
syftar till att genom återbruk, återanvändning och återvinning
minska användandet av ändliga resurser.
Social inriktning
erbjuda plats och stöd för personer med särskilda behov
av anpassade arbetsuppgifter.
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78 SÄNDNINGAR TILL
15 LÄNDER
Under 2021 har totalt 582 ton sjukvårdsmaterial och handikapphjälpmedel, kläder och skor 246 ton och andra förnödenheter 123 ton, levererats till mottagare världen över. 78 sändningar till 15 länder har
levererats från 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 hur materialet har fördelats
mellan olika områden.
Fördelning av material i vikt mellan regioner
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VÅR VISION – VÅR FRAMTID
Human Bridge vill skapa en värld med rättvisare global resursfördelning
genom att verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Vi tror på en framtid där återbruk, återanvändning och nyskapande
av material kan hjälpa människor att få bättre förutsättningar och stöd
till arbete, bättre hjälp i nöd och bättre sjukvård i sin närmiljö.

.
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VÅR MISSION– VÅRT UPPDRAG

.

Att möjliggöra en tryggare och bättre vardag för människor och bidra till
att öka kvaliteten för en säkrare sjukvård i utsatta länder – rädda liv.

VÅRA KÄRNVÄRDEN
Respekt
Omtanke
n Kvalitet
n Hållbarhet
n Öppenhet
n
n

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Human Bridges verksamhetsidé är att förbättra levnadsvillkoren och
sjukvården för utsatta människor i världen genom ett behovsanpassat
materialbistånd och genom andra konkreta åtgärder såsom katastrofoch flyktinginsatser. Human Bridges arbete syftar till att göra skillnad
för människor och miljö.
Human Bridge verkar för en hållbar värld genom att utrangerad utrustning från sjukvården och skänkta textiler och annat material från allmänheten samlas in för återanvändning, återbruk och återvinning. Detta sker
genom Human Bridges samarbeten med kommuner, avfallsbolag och
fastighetsägare och genom secondhandverksamheten i Lindra Second Hand.
Detta arbete finansierar biståndsverksamheten.
Både Human Bridge och Lindra Second Hand arbetar aktivt med social
hållbarhet. Genom samarbete med sociala företag, arbetsmarknadsenheter
och arbetsförmedlingar erbjuds individer med särskilda behov sysselsättning i olika arbetsmarknadsåtgärder. Volontärer utgör också en värdefull
resurs i Human Bridges verksamhet.

.
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VÅRT BRAND STATEMENT
Bistånd och hållbarhet för människa och miljö.

BAKGRUND
Tillgång till sjukvård samt andra förnödenheter som ger oss människor
trygghet i vardagen är allt annat än rättvist fördelad i vår värld. Human
Bridge är en biståndsorganisation. 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 organisationer
och/eller myndigheter i ett flertal länder årligen – under 2021 i 15 olika
länder.
Det finns flera anledningar till att stöd från Human Bridge efterfrågas:
Brist på medicinsk utrustning.
Befintlig utrustning är bristfällig.
n Ofta är man i total avsaknad av utrustning.
n Anledning till ovanstående är brist på ekonomiska resurser vilka
behövs för investering i nödvändig utrustning.
n
n

Mottagarnas egna bedömningar efter samarbete med Human Bridge är
bland annat att:
Utan Human Bridges stöd skulle motsvarande utrustning behöva 		
köpas in nytt. Det handlar då om stora summor pengar. Mottagarna har
inte dessa medel och moment 22 uppstår.
n Mottagarna menar att den kvalitet som är tillgänglig i deras länder
även om den är ny generellt håller väsentligt sämre kvalitet än den
begagnade utrustningen vi förser dem med.
n Mottagare gör ofta på eget bevåg bedömning av värdet av skänkt 		
utrustning. Man utgår då från kostnad för ny utrustning, då detta är
n
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det alternativ som annars hade stått dem till buds. Utväxlingen av
materialbiståndet blir i alla projekt avsevärt mycket högre än nerlagda
resurser.
Human Bridge strävar efter att i varje led säkerställa god och rätt kvalitet. Detta omfattar kommunikation med både givare och mottagare, alla
steg i den praktiska hanteringen av biståndsmaterialet samt kvaliteten
på själva utrustningen som ingår i biståndssändningarna. Mottagarnas
verkliga behov motiverar oss att fortsätta utvecklas i vårt uppdrag, med
målet att möta våra mottagares reella behov.

.

VÅRA ORGANISATORISKA
SAMMANHANG
Human Bridge genomför insatser i samverkan med lokala organisationer eller myndigheter. Våra lokala partners är de som har kunskapen
om vilka de verkliga behoven är. Alla våra projekt är behovsanpassade,
dvs fyller ett reellt och påtalat behov i det sammanhang som insatsen
genomförs. Detta förutsätter tydlig kommunikation med mottagarna
innan ett projekt implementeras. Exempelvis har Etiopien 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 processen fram till nya projekt och insatser i landet kan bli kortare. Härifrån
upparbetas även kontakter 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
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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 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 genomföra både förebyggande underhåll och reparera
utrustning. Då ett huvudmål för Human Bridge är just att förse sjukhus
med genomgången och fungerande medicinsk utrustning är utbildning
av tekniker ett angeläget engagemang för oss.

.

VÅRA SAMARBETEN
Som ett led i att säkerställa ett tillförlitligt inflöde av utrustning till biståndsprojekten har Human Bridge tecknat avtal med ett flertal regioner
i Sverige om övertagande av utrangerat material. Här kan nämnas Västra
Götalandsregionen, Hallandsregionen, Uppsala Läns Landsting, Region
Skåne, Region Jönköping, Region Värmland 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, stod som stiftare av Human Bridge Stiftelse. Vi samverkar med dessa parter i projekt när det gäller materialbistånd. Andra
organisationer i Sverige som vill genomföra biståndssändningar söker
gärna samverkan med Human Bridge kring det praktiska arbete som

HUMAN
BRIDGE

EFFEKTRAPPORT HUMAN BRIDGE 2021

detta innebär samt för att få hjälp med logistiken kring dessa insatser.
I syfte att få fram kläder till biståndsprojekt, och som en förutsättning
för Human Bridges finansieringsmodell, samlas textilier in i stor volym.
Samverkan sker med ett stort antal kommuner, avfallsbolag och bostadsbolag vilka gemensamt strävar efter att öka insamlingen av textilier
i linje med de EU-direktiv som gäller. Miljönyttan som denna verksamhet
innebär är omfattande. I samma syfte vänder sig klädkedjor och andra
företag till Human Bridge för samverkan kring återanvändande av överskottsmaterial.
I samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar och sociala enheter
erbjuder Human Bridge praktikplatser till personer som av olika anledningar behöver stöd och utveckling för att närma sig arbetsmarknaden.
Huvudsakligen erbjuds praktikplatser med arbetsuppgifter i sorteringsanläggningar, där kläder sorteras för biståndsinsatser. Praktikplatser
erbjuds även i Lindra Second Hand och överskottet från denna verksamhet är med och finansierar Human Bridges biståndsprojekt.

.

VÅRA 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 diskuteras, bland annat i relation till
WEEE direktivet (Waste, Electrical and Electronic Equipment, European
Commission). Human Bridge finns med i referensgrupper för textiliers
miljöpåverkan och möjliga lösningar för textilåtervinning i ett nätverk
med både myndigheter, forskningsinstitut, exempelvis IVL, Naturvårdsverket, företag och organisationer.

.
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SÅ UPPNÅR VI VÅRA MÅL
Behovsanpassat materialbistånd utvecklar och skapar en rättvisare global
resursfördelning på ett miljöriktigt sätt. Genom att förse sjukvården i utsatta
länder med återanvänd medicinsk utrustning och annat material skapas
förutsättningar för bättre vård i deras närmiljö. Under 2021 genomfördes de
strategiska beslut som togs under 2020. Det innebär att för att uppnå vårt
mål använder vi i första hand de resurser som finns genom att återanvända
och återvinna sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial som rangerats
ut av landsting, företag och privatpersoner. Materialet utgör innehållet i våra
direkta biståndsinsatser, medan textilierna vi tar emot 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. Kostnaden för Human Bridges
biståndsinsatser uppgick 2021 till 21,1 MSEK.
Det är avgörande för Human Bridge att arbeta tillsammans med lokala
partners. De har kännedom om de faktiska behoven som finns så att vi
förser användarna med rätt utrustning och material. Lokala partners kan i
sjukvårdssammanhang specificera vilken kompetens som finns och vilken
utrustning som är användbar. 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 mer jämställd och mottagarna upplever delaktighet i lösningen
och är inte enbart mottagare av hjälp.
Inom ramen för tillgängliga resurser strävar Human Bridge efter långsiktighet i insatserna. Oavsett orsak till katastrof eller humanitär kris sker
biståndsinsatserna i olika faser. I den akuta fasen krävs snabba insatser för
människors överlevnad. Det är i den efterkommande fasen då återuppbyggnad och utveckling sker som Human Bridge har sin styrka. Här är vi med
och upprustar sjukhus med basutrustning inom medicinteknik. Vi levererar
även sängar och övrigt material, som behövs för den löpande verksamheten,
så att de får bättre kapacitet att betjäna sina patienter.

.
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VÅR KAPACITET OCH
KUNNANDE FÖR ATT
UPPNÅ MÅLEN
Våra insatser förutsätter samarbete med lokala partnerorganisationer,
som förser oss med information inför genomförandet och som även är
implementerande part i projektet. Val av partnerorganisation sker utifrån
den kompetens vi bedömer krävs för det specifika projektet. Insamling av
utrustning och material, sortering och iordningställande inför utskick utgör
en stor del av vårt arbete. Till detta ändamål finns depåer i Stockholm,
Göteborg och Lund, samt huvuddepån i Holsbybrunn. Egna chaufförer
hämtar upp material från sjukhus, all utrustning levereras till Holsbybrunn
där tekniker går igenom och säkerställer funktion samt att nödvändig
dokumentation finns. Anställda sköterskor och undersköterskor ansvarar
för att instrument och förbrukningsmaterial 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 biståndssändningar. Här sorteras även material fram som säljs i Lindra Second Hands
butiker, överskottet från dessa butiker bidrar till kostnadstäckningen för
våra projekt. Detta arbete innebär en omfattande logistik, både inom Sverige
och på export. Erfaren personal handlägger detta från huvudkontoret. Här
handläggs även projekten av medarbetare med erfarenhet av biståndsarbete, sjukvård och logistik. Human Bridge är i Etiopien en registrerad NGO.
Tack vare lokal närvaro och nära kontakt med myndigheter, sjukhus och
organisationer i regionen, skapas förutsättningar för att förstå de behov som
finns. Mångårig verksamhet har lett till kompetens inom detta område inom
organisationen. En kompetens som även efterfrågas av myndigheter, organisationer och framförallt kommuner.

.
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HUR VI VET ATT
ORGANISATION GÖR
FRAMSTEG
Inför samverkan med en ny partner i ett mottagarland förs dialog med
företrädare för organisationen. Vid planeringen av en insats som omfattar
leverans av sjukvårdsmaterial, analyseras mottagarnas behov av och även
kapaciteten att ta emot och hantera utrustning noggrant. Besök och utvärdering hos mottagaren av handläggare från Human Bridge görs. Pilotprojekt genomförs med ny partner efter att bedömning av mottagarens förmåga att klara processen med förtullning och distribution mm är gjord. Vid
positivt utfall av ett pilotprojekt, följs insatsen upp genom besök av Human
Bridge innan avtal tecknas om fortsatt samverkan. Löpande utvärdering
sker härefter av insatser för att säkerställa att syftet uppfylls. Viktigt är att
säkerställa att material kommit fram och distribuerats enligt intention.
Vissa projekt genomförs i samverkan med organisationer i Sverige.
Detta kan handla om återkommande projekt till exempel i samverkan med
Läkarmissionen och Erikshjälpen. Även insatser av engångskaraktär görs.
Uppföljning kan i dessa projekt ske av representant för den samverkande
organisationen.

.

EFFEKTEN AV VÅRT
MATERIELLA BISTÅND
I de länder där Human Bridge verkar är det tydligt att där infrastrukturen
utvecklas (vägar, sjukhus etc), saknas ofta resurser för efterkommande
steg. Nya sjukhus behöver inredas med sjukhusutrustning och utrustningen i
äldre sjukhus behöver rustas upp. Samhällen som skadats i väpnade konflikter
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behöver återuppbyggas där fungerande sjukvårdsutrustning är en viktig
del. Att arbeta med materialbistånd är å ena sidan konkret då det innebär
att material och utrustning flyttas från A till B. Å andra sidan är slutmålet för
ett operationsbord inte själva installationen på sjukhuset, utan den behandling som kan utföras tack vare operationsbordet.
Den långtgående effekten av tillhandahållen sjukvårdsutrustning låter sig
inte enbart mätas i antal skickade enheter eller artiklar. Antalet patienter
som under utrustningens funktionstid kan få del av bättre sjukvård är betydligt fler än antalet levererade enheter, men svårt att mäta. 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 verksamhet. 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. Utrustning
som vi menar är bättre att man köper in nytt av leverantörer som därmed
garanterar leverans, 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, helt
enkelt beroende på att det nu finns utrustning och material 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 arbete minskar denna företeelse. Vidare förklarar man att läkarstudenter är mer benägna att söka sig till de sjukhus som fått stöd av Human
Bridge, återigen för att det finns utrustning att arbeta med, men också för
att det finns läkare som kan fungera som mentorer. Patienter söker sig till
sjukhusen i större utsträckning och man är beredd att betala en liten avgift
som i sin tur ökar förutsättningen för sjukhusen att utvecklas. Detta beskriver myndigheter som ett resultat av vår samverkan, men mätningen uteblir
och är därför svår att verifiera med hjälp av siffror. För att påvisa skillnaden
som sändningar av material och utrustning innebär för människor i andra
delar av världen följer exempel från vår verksamhet nedan.

.
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EXEMPEL PÅ LÄNDER OCH BISTÅNDSPROJEKT UNDER 2021

ETIOPIEN – HUMAN BRIDGE
BIOMEDICAL COLLEGE
På förfrågan från hälsoministeriet i Etiopien beslutade Human Bridge för
snart 10 år sedan att genomföra ett projekt som innebar att starta upp och
driva en utbildning för sjukhustekniker. Detta har blivit ett unikt samarbete
med en etiopisk myndighet, där hälsoministeriet har stått för elevernas kost
och logi under studietiden, inklusive visst bidrag till undervisningen. Human
Bridge har stått för huvuddelen av kostnaden för skolans drift, lärare, övrig
personal samt för lokalerna. Utbildningen har omfattat 3 års studier, lokalt
kallad en ”diplomutbildning”, motsvarande en 3-årig eftergymnasial yrkesutbildning i Sverige. Fram till dess att projektet avslutades under hösten 2021
har 823 elever utexaminerats, varav 513 män och 310 kvinnor. Uppföljningen
visar att de flesta av eleverna har fått jobb inom sjukvårdssektorn efter sina
avslutade studier.
Effekt
Effekten blir att såväl utrustningen som levereras av Human Bridge och den
som köps in av sjukhusen själva, får möjlighet till längre livslängd tack vare
att kompetens att sköta och reparera den har ökat. Detta ökar förutsättningen
för patienter att få den vård de behöver och minskar risken att de går miste
om behandling på grund av att tillgänglig utrustning är ur funktion.

.

ETIOPIEN
Under hela Human Bridge historia har Etiopien funnits med som ett viktigt mål för insatser. Tack vare unika kontakter med hälsoministeriet samt
de lokala regionernas hälsobyråer har Human Bridge kunnat bidra till att
förstärka tillgången till såväl medicinteknisk- som annan utrustning såsom
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sjukhussängar och handikapphjälpmedel. Under 2021 har närmare 200 ton
levererats fördelat i 18 sändningar.
Pandemin förde med sig omfattande införskaffning av skyddsmaterial
till vården i Sverige och världen. Skyddskläder, desinfektionsmedel, handskar, munskydd, allt som kunde tänkas behövas inom vården för att skydda
personal mot coronaviruset lagerfördes i våra regioner. Under hösten 2021,
i takt med att pandemin började avta, kom en ström av erbjudanden till
Human Bridge om att ta emot och förmedla skyddsmaterial i vårt nätverk.
Naturligtvis togs dessa artiklar emot, med stor tacksamhet, hos många av
våra samarbetspartners i en rad länder med fokus på Etiopien. Överskottsmaterial som annars löpte risk att helt enkelt förbrännas kom nu istället till
god användning.
Effekt
Människor får bättre vård. Genom att vi samarbetar med många universitet
kan de förmedla utrustning och material till sjukhus i sin region. När sjukhusen får tillgång till material blir de positivt inställda till att ta emot praktikanter, såväl blivande läkare som barnmorskor och sjuksköterskor. Praktiken
blir av större värde då det finns tillgång till utrustning. Man finner att läkare
och annan vårdpersonal i större utsträckning är beredda att arbeta på de
sjukhus som har fått tillgång till nyare utrustning, trots att dessa sjukhus
ligger ute på landet.

.

BURUNDI
Två mindre sjukhus fick under 2021 tillgång till utrustning för att komplettera
och uppgradera nivån på den sjukvård de kan erbjuda befolkningen i sitt
upptagningsområde. Ryktet om att det nu fanns en ultraljudsmaskin spred
sig snabbt och patienter från grannlandet Tanzania tog sig över gränsen för
att söka vård.
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Effekt
Det råder uppenbar brist på fungerande utrustning och förbrukningsmaterial
samt handikapphjälpmedel i många afrikanska länder. Händelsen som beskrivs ovan är ett tydligt exempel på detta. När väl utrustning finns på plats
sprids ryktet snabbt och människor i behov av vård strömmar till sjukhusen.
Tillgång till bättre utrustning visar sig även innebära att man lockar till sig
mer kvalificerad personal vilket i sig medför en höjning av kvaliteten på den
vård man kan erbjuda.

.

TANZANIA
I nordöstra Tanzania ligger ett sjukhus som Human Bridge har haft löpande
samarbete med under många år, Nkinga Hospital. Sjukhuset byggdes ursprungligen av Svensk Pingstmission, och stöttas alltjämt av Pingströrelsen
i Sverige. En av de främsta finansiärerna genom åren har varit och är Läkarmissionen (detta gäller även för Panzi Hospital i Kongo). Då Human Bridge
har ett nära samarbete med Läkarmissionen har det varit naturligt för oss
att vara med och stötta Nkinga med utrustning och material sedan mer än
tjugo år. Med något undantag har en 40 fots container med diverse sjukvårdsutrustning och material levererats årligen till sjukhuset, så även under 2021.
Nkinga Hospital är ett av de bättre rustade sjukhusen i regionen mycket tack
vare det material Human Bridge har möjlighet att förse dem med.
Effekt
Hälsoministeriet har uppmärksammats för de insatser som görs av Human
Bridge. Sjukhus och kliniker som har fått tillgång till utrustning genom samarbetet med oss får stöd av myndigheterna som nu är beredda att placera
och bekosta lön för utbildad personal på dessa enheter. Detta är en positiv
utveckling för landsbygdssjukhus som annars prioriteras bort av staten.

.
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SOMALIA
Somalisk diaspora i många länder är engagerade i sitt hemland. Intresse för
att bidra till utveckling i landet inom olika områden är stort. Insatserna som
Human Bridge genomför i landet handlar om att förse sjukhus med begagnad rekonditionerad medicinteknisk utrustning, sjukhussängar, förbrukningsmaterial och handikapphjälpmedel. Olika somaliska grupper/föreningar
är med och bidrar till kostnadstäckning för frakt och hantering, vilket
säkrar möjlighet till fler insatser än vi annars skulle förmå. Nio sändningar
har genomförts till Somalia under 2021. Sjukhus som har tagit emot material
har en geografisk spridning över landet, även om tyngdpunkten ligger på de
norra regionerna.
Effekt
Genom att somalier runtom i världen bidrar till kostnadstäckning för projekten skapas ett större engagemang för utfallet och kontinuiteten av insatserna. Intresset ökar för att det material man är med och bidrar till kommer
människor, städer och sjukhus till del. Man investerar i sitt land vilket på lång
sikt bidrar till utveckling. Under tiden får de människor som lever i Somalia tillgång till bättre vård och säkrare förlossningar. Även här ökar andelen kvalificerad personal allteftersom utrustning finns tillgänglig i större utsträckning.

.

UKRAINA
Human Bridge har varit aktiv i Ukraina sedan organisationen bildades.
Insatserna i landet har i första hand byggt på att bidra med utrustning och
material till sjukvården och till äldreboenden. Handikapphjälpmedel förmedlas till såväl äldre som funktionshindrade som har svårt att få stöd i landet.
Härutöver har kläder efterfrågats, vilket vi också har kunnat inkludera i våra
sändningar. Sedan Rysslands intåg i de östra delarna redan 2014 märktes en
tydlig ökning av behov i landet, inte minst inom sjukvården.
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Fattiga pensionärer på landsbygden har det ännu tuffare. Bara att få tillgång
till inkontinensskydd är till stor hjälp för många äldre som annars inte kan
lämna hemmet.
Genom befintliga samarbetspartners kunde vi komma igång och förmedla
bistånd till landet omedelbart när kriget bröt ut i början av 2022. Redan den
25 februari 2022 gick första sändningen innehållande företrädesvis sjukvårdsutrustning och material. Sedan detta datum har ytterligare drygt tjugo
trailers lastats ut för leverans till fyra olika städer i landet. Härutöver har
tre leveranser skickats till Moldavien för att stötta människor som flytt från
Ukraina.
Effekt
Genom en samarbetspartner möjliggör vårt bistånd att team bestående av
sjukvårdspersonal en gång i månaden besöker byar på landsbygden och
upprättar en tillfällig vårdcentral. 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 där familjer lever under
fattiga och utsatta förhållanden.
Inte minst äldrevården är väldigt utsatt och lider brist på stöd från statliga
myndigheter. Detta är inte unikt för Ukraina, utan stämmer även med andra
östeuropeiska länder. Genom att vi kan förse dessa institutioner med bättre
utrustning i form av sängar och madrasser, förbrukningsmaterial, handikapphjälpmedel mm, underlättar vi för personalen i deras arbete samtidigt
som de äldre får en drägligare tillvaro. Tack vare en upparbetad struktur
med samarbetspartners i landet, kunde vi i den krissituation som uppstod
när kriget bröt ut i början av 2022 snabbt ställa om och öka antalet hjälpsändningar innehållande framförallt sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial. Ett viktigt stöd till vården i landet i en akut situation.

.

HUMAN
BRIDGE

EFFEKTRAPPORT HUMAN BRIDGE 2021

KONGO
En omfattande del av sjukvården i Demokratiska Republiken Kongo bedrivs
av icke statliga organisationer. Bland dessa finns ett antal kyrkliga organisationer såsom katolska kyrkan, pingströrelsen samt Baptist-/Missionskyrkan.
Landet är beroende av att kyrkorna är engagerade i att driva sjukhus och
kliniker.
Under 2021 har tre 40 fots containrar levererats till olika destinationer i
Kongo. Innehållet i samtliga sändningar är sjukhusrelaterat. Den första sändningen har gått via hamnstaden Matadi på västra sidan och därifrån vidare
till sjukhus inåt landet. Denna sändning har skett i samverkan med Equmeniakyrkan i Sverige, som har ett omfattande engagemang för sjukvården i
västra Kongo tillsammans med sina systerkyrkor i landet.
Den andra sändningen har gått till Panzisjukhuset som leds av nobelpristagaren Dr. Mukwege. Mukwege är ansvarig för den sjukvård som pingströrelsen bedriver i landet. Human Bridge har samarbetat med Panzi Pingströrelsen som främst är etablerad i östra Kongo där man driver ett antal sjukhus
och kliniker.
Den tredje containern gick till ett sjukhus i Pinga, en liten ort i nordöstra
Kongo. Sjukhuset här har beskjutits och plundrats genom åren av gerillasoldater, men personalen återvänder ändå och gör allt de kan för att betjäna
befolkningen i området trots motgångar och brister.
Transportkostnaden till östra Kongo är mycket hög. Sjöfrakten går till
Mombasa, och följs sedan av en lång inlandstransport till Goma där containern töms. Därifrån fraktas utrustningen sedan vidare till slutdestination på
mindre lastbilar. Otillgängligheten gör att tillgång till material av alla slag är
låg oavsett det gäller sjukvården eller andra områden. En leverans av ca 70
cbm utrustning och material till sjukhuset har väldigt stor betydelse.
Effekt
Att ett samhälle har/får tillgång till ett fungerande sjukhus har stor betydelse. Människor som är skadade, svårt sjuka, kvinnor som ska föda barn,
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behöver inte åka lika långa vägar för att ta sig till en vårdinrättning. Alldeles
för många människor har inte ens råd att företa sig resa till platser där sjukvård erbjuds. Ett sjukhus på närmare håll räddar helt enkelt liv. Ett exempel
är Luyindu Hospital som under året har fått tillgång till en ultraljudsmaskin.
Med hjälp av kamerautrustningen har man kunnat upptäcka en brusten
livmoder och därmed kunde man rädda både moderns och barnets liv genom
akut operation. Städer som kan erbjuda vård drar även till sig handel och
andra funktioner vilket i sin tur skapar förutsättning för utveckling av samhället.

.

FNs GLOBALA MÅL
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 nå
de Globala målen. Ingen Fattigdom, God hälsa och välbefinnande, Hållbar
industri, Innovationer och infrastruktur, Minskad 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”
(www.globalamalen.se).

SVERIGE
I samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar, sociala myndigheter,
frivården och andra instanser 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 erbjuds indivi-
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der praktik i Human Bridge sorteringar och i Lindra Second Hands butiker.
Textilier sorteras fram för försäljning i dessa butiker i Sverige, samt för packning och leverans ut i biståndsprojekt. Målet med arbetet gör samtidigt att
våra praktikanter upplever uppgifterna som meningsfulla. Sammantaget har
omkring 200 individer deltagit i verksamheten under 2021.
Effekt
Många individer har skaffat sig värdefulla erfarenheter och stärkt sin
anställbarhet och/eller kunnat ta steg närmare vidareutbildning. Ett tjugotal volontärer har under året varit aktiva på Human Bridges anläggningar.
Flertalet är pensionärer som är glada för möjligheten till en meningsfull
sysselsättning och inte minst det sociala sammanhanget man blir delaktig
i. Många volontärer vittnar om friskfaktorn med denna sysselsättning, ”man
har inte tid att vara sjuk för man vill vara med och jobba”. Utöver de som
kommer till en depå och utför ett arbete är det ett okänt antal personer som
engagerar sig i att sy och sammanställa så kallade babypaket som skickas
med i Human Bridges sändningar. Drygt 8000 sådana paket har tillverkats
och skickats till Human Bridge. Beräknad tid för att färdigställa ett sådant
paket är 2,5 timmar, det vill säga cirka 20 000 nerlagda timmar.
Det är värdefullt att ingå i ett sammanhang och att vara behövd. Glädjen
av att arbeta tillsammans för att hjälpa människor ger mening och bidrar till
god hälsa.

.

BABYPAKET
Sjukhus förses med babypaket innehållande en uppsättning kläder, blöjor och
annat användbart för nyfödda barn. Babypaketen delas ut till mammor som
förlöses vid sjukhusen. Vetskapen om detta uppmuntrar blivande mödrar att
komma till sjukhuset vilket resulterar i säkrare förlossningar med hjälp av
kunnig personal.
Engagemanget kring att göra babypaket är stort i Sverige. Främst kvinnor, runt om i landet sitter hemma eller träffas i grupper och stickar, virkar,
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syr eller lägger ihop köpta plagg med mera till paket som sedan får göra stor
skillnad för nyblivna mammor i andra länder.
Effekt

.

Barnadödligheten sjunker då kvinnorna föder där hjälp vård och hjälp kan
erbjudas om komplikationer skulle uppstå. Den sociala gemenskapen i grupperna som tillverkar babypaketen ökar och får ett mervärde när man vet att
det man gör bidrar till att göra skillnad.

MILJÖ
Under 2021 har Human Bridge samlat in 13 000 ton textilier med huvudmålet
att så mycket som möjligt återanvänds. Därefter ska så mycket som möjligt
återvinnas, medan minsta möjliga volym får användas för energiutvinning.
Med vetskap om att nytillverkning av kläder och textilier har stor negativ
miljöpåverkan globalt, bidrar Human Bridge genom sin omfattande textilinsamling till en minskning av negativ miljöpåverkan. Den genomsnittliga
fördelningen av sorteringen över året är följande:
Återanvändning 79 %
Återvinning 16 %
n Energiutvinning 4 %
n Annat material (emballage mm) 1 %
n
n

Utöver textilier har Human Bridge samlat in cirka 1000 ton begagnad sjukvårdsutrustning och annat material som sorterats, reparerats och skickats ut
i biståndsprojekt. Även detta innebär en betydande vinst för miljön.
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Effekt
IVL Svenska Miljöinstitutet och avfall Sverige har undersökt hushållsavfallets
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. (Rapport B 2356 - ”Klimatpåverkan
från olika avfallsfraktioner”). Genom tillämpning av rapportens beräkningsgrund bedömer vi att Human Bridge bara genom textilinsamlingsverksamheten
har sparat motsvarande knappt 300 000 ton koldioxid.

.

