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EN HEL TIDNING OM VÄRLDENS STÖRSTA SJUKHUSFARTYG

LIVSFÖRVANDLANDE RESA
Över 1 000 volontärer stiger årligen ombord på
Africa Mercy för att hjälpa jordens fattigaste
människorna att få livsnödvändiga operationer.
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Läkaren Amanda har arbetat
i köket på Africa Mercy.
Bakom sminket döljer
sig ett mirakel.
Anne Lundberg om tv-teamets
besök på Mercy Ships.
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MED HOPP OCH HELANDE
SOM UPPDRAG
Ombord på Africa
Mercy sker ingrepp
varje dag som ger
människor helt nya liv.

Distribueras i maj 2017. Frågor om innehållet besvaras av Pascal Andréasson, 073-750 00 34
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Kom med
på resan!
MERCY SHIPS står inför en spännande och utmanande framtid. Inom de
närmaste åren kommer vårt behov av
volontärer i tjänst på våra fartyg öka
dramatiskt.
Vi behöver många volontärer inom
sjuk- och tandvård, men vi behöver
också teknisk personal, maritimt
men också inom andra områden. En
förutsättning för att sjukvården ska
kunna ges är att alla funktioner fungerar
på fartyget. Därför behövs också volontärer inom områden som restaurang,
IT, administration med mera.
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”Jag vet att jag talar på uppdrag av många,
många miljoner människor när jag säga tack
så mycket till er alla för ert engagemang och
er omsorg ...”
Desmond Tutu, Nobelpristagare, Sydafrika

Innehåll

hamnar i världen har Mercy
Ships fartyg
hittills besökt.

Text: Pascal Andréasson
Foto: Mercy Ships

VI ÄR ÖVERTYGADE om att i Sverige
finns många inom alla dessa yrkesområden, som vill och kan använda sina
erfarenheter och kunskap för att göra
skillnad för några av de allra fattigaste
och mest utsatta människorna i världen.
Vi vill uppmuntra och utmana DIG att
bidra med dina resurser och därmed
få uppleva detta äventyr.
ATT JOBBA UTAN ersättning (till och
med betala för sig) i ett team med
35–40 olika nationaliteter, använda
ett språk som inte är ditt modersmål,
möta en kultur och miljö som är så
annorlunda och dessutom ta hand om
människor som kanske saknar hopp –
det kan absolut vara en utmaning. Men
det jag möter från våra hemkommande
volontärer är att belöningen i form av
nya upplevelser, nya vänner och att göra
skillnad genom att ge hopp och hälsa,
det är så mycket större och rikare än
egna uppoffringar.
Jag hoppas kunna skicka många
volontärer från Sverige de närmaste
åren i detta spännande uppdrag som
jag är väldigt glad att få vara en del av!

Tomas Fransson
Chef Mercy Ships Sverige
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ETT SKEPP LASTAT MED HOPP
VÄLKOMMEN TILL EN TIDNING som handlar om Mercy
Ships. Det som gör starkast intryck på mig i vårt arbete, är den
kraft som kärlek i handling kan göra för människor utan hopp.
Vi har oerhört kompetenta kirurger som gör livsförvandlande
ingrepp. Ofta görs operationer som även i västvärlden anses
svåra och som tar många timmar att utföra. Men att bota en
sjuk kropp är mer än kirurgi.

helst, är en bild jag bär med mig. Utsidan kan fixas med hjälp
av kunskap och teknik, men de sår och den utsatthet de fysiska
skadorna gett kan bara helas genom kärlek.
Vi som organisation får varje dag komma med hopp, helande
och kärlek och trotsa skam, sjukdom och utanförskap. Det är
helt enkelt ett fantastiskt uppdrag och jag hoppas läsningen
här inspirerar.

NÄR JAG NU SENAST var i Afrika mötte jag Elisabeth. En
kvinna som var deformerad i ansiktet av en stor tumör. Den
flyttade på hennes ena öga, trängde ut näsan, förstörde hela
hennes mun och gjorde hela ansiktet vanställt. Att se vår medarbetare, Martha, sitta och småretas med Elisabeth, skratta med
henne och behandla henne som vilken annan människa som

Trevlig läsning!

Pascal Andréasson, Marknadsansvarig Mercy Ships Sverige

Vid frågor om innehållet kontakta Pascal
Andréasson, pascal.andreasson@mercyships.org
www.mercyships.se
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VI ÄR EN DEL AV DIN FRAMTID
VÄRLDENS FÖRSTA
METANOLDRIVNA
PASSAGERARFARTYG
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96

VINDKRAFTVERK

77

ÅR AV
ERFARENHET

7.000.000
PASSAGERARE
VARJE ÅR

Med 15,000 anställda gör vi skillnad över hela världen.
För en hållbar framtid. Din framtid.

Stolta partners till Mercy Ships
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SWISHA
Stötta Mercy Ships
med en gåva,
Swish:
12  39  00  09  36

Fortbildning

73 500

par plasthandskar
används
varje år på
sjukhuset

VATTENÅTGÅNG
Africa Mercy behöver upp till 100 000
liter färskvatten varje dag. Över 20 000
liter används dagligen för att sterilisera
instrument i sjukhuset.

Text: Pascal Andréasson
Foto: Mercy Ships

I DAG DÖR FLER
MÄNNISKOR AV ATT
KIRURGISK HJÄLP SAKNAS
ÄN AV AIDS, POLIO OCH
MALARIA. FEM MILJARDER
MÄNNISKOR SAKNAR
TILLGÅNG TILL SÄKER
KIRURGI.

Att fortbilda biomedicinska tekniker så de kan laga sjukvårdsutrustning är en del i Mercy
Ships långsiktiga strategi för att överföra kompetens och kunskap till fattiga nationer.

GOD KIRURGI PÅ AGENDAN
MERCY SHIPS HAR sedan många år gett

säker kirurgi till personer som annars inte
skulle fått sådan. Men tillgång till god kirurgi är en växande global fråga. Varje år
utförs omkring 315 miljoner kirurgiska ingrepp i världen, men bara 6 procent av dessa
i låg- och medelinkomstländer. I vissa fattiga länder som till exempel Sierra Leone
utförs fler kirurgiska ingrepp av icke-statliga organisationer som till exempel välgörenhets- och biståndsorganisationer, än på
de statliga sjukhusen. Och långt ifrån alla
får den vård de behöver.
I april 2015 publicerade Lancet Kommis
sionen en rapport med målet att låta säker

kirurgi bli en del av den globala agendan
för hälsa.
FEM MILJARDER människor saknar till-

gång till säker kirurgi både på grund av att
patienten inte har råd att betala för den eller
att kirurgin inte finns när man behöver den.
Mercy Ships har inlemmat Lancet Kommiss
ionens dokument som ett vägledande direktiv för hela sin verksamhet. Att vidareutbilda
och uppmuntra nationell sjukvårdspersonal
är numera en lika viktig del av Mercy Ships
verksamhet som att operera individer. Kirur
ger och läkare erbjuds mentorskap och sjukhus kan ingå partnerskap.

På Madagaskar och i Benin har organisationen haft sjukvårdskurser och program
med över 1 000 deltagare från de lokala sjuk
husen. Man erbjuder bland annat kurser om
steril sjukhusmiljö, sterilisering av instrument och i förlossningsvård, till exempel
lärs teknik ut för att få igång barn som inte
andas vid förlossningar, olika anastesiutbildningar, smärtlindring med mera. En kurs ges
för biotekniker som får kunskaper om hur
de lagar trasiga sjukvårdsapparater.
Världens resurser är väldigt ojämnt fördelade men Mercy Ships jobbar långsiktigt
för att jämna ut balansen.

VISSTE DU ATT ...
... Mercy Ships är en av
70 organisationer som i
dag arbetar aktivt för att
påverka FN att skapa ett
globalt mål för säker
kirurgi? Se mer på www.
theg4alliance.org

Ögonmottagningen har fest
Blinda firar att de fått sin syn tillbaka och mitt i detta finns Anneli
Persson, till vardags är hon operationssköterska på Capio i Göteborg,
är för sjätte gången i tjänst ombord på Africa Mercy.
Berätta, hur är din vardag egentligen?
– Jag vaknar oftast vid 6-tiden, äter frukost och går då ofta igenom
dagen med teamet och vad som ska med till kliniken. Vi tar med oss en 30
liters kyltermos med vatten, extra lådor med solglasögon eller läsglasögon.
Vi har två sorters mottagningar, en då vi bara söker gråstarr, och en medicinsk mottagning för alla med ögonproblem. Samtidigt som ögonkliniken
jobbar, opereras varje dag cirka 20 gråstarrspatienter ombord på skeppet.
Berätta om några patientreaktioner?
– På en av festerna berättade en man som fått tillbaka sin syn efter cirka tio
år, att flera i byn klagade på hur han klädde sig när färgerna på hans kläder
inte matchade. De sa till honom: ”så där kan du ju inte se ut”. Han tyckte det
var mycket pinsamt och tyckte det var bättre att dö. I dag kunde han visa hur
väl hans kläder matchade, hans skjorta var i samma tyg som hans byxor och
han var jättefin. Ibland börjar patienter dansa helt spontant i vårt väntrum.
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Rita, en äldre kvinna, som hade varit blind i många år, jublade med 43 andra patienter
på ”Celebration of Light festen i februari. Hon förklarade också att den 17 februari nu
varje år skulle firas som ”seendets dag”.
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VI KÄNDE DIREKT ATT MERCY SHIPS
VAR NÅGOT FÖR OSS
När vi inledde vårt samarbete med Mercy Ships för två år sedan kände vi direkt
att det var ett partnerskap som skulle kunna växa och sträcka sig över lång tid.
Vi är väldigt stolta över detta och det avspeglas i hela vår organisation. Många av
våra anställda engagerar sig i Mercy Ships på olika plan, vi har lyft blicken utanför
oss själva och det finns en stark drivkraft att vilja göra något extra.
Mercy Ships är en professionell organisation med ett otroligt viktigt arbete, med
målet att rädda liv, erbjuda hopp och hjälpa människor i nöd, vilket inspirerar oss.
Deras arbete ligger nära det vi gör och deras värderingar och ledningsfilosofi är
lik vår. Våra likheter har gjort det lättare för oss att utveckla vårt samarbete och
att göra relationen med Mercy Ships till en naturlig del av vår organisation.
Consilium som organisation utvecklas genom våra anställda, och vi värderar varje
enskild individ högt. En organisation är aldrig starkare än personerna den består
av, något Mercy Ships också är ett starkt bevis på.

Carl Adam Rosenblad
Consilium Marine & Safety Group
www.consilium.se
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Bli volontär
Det finns cirka 150 olika positioner ombord och du kan söka
på internet på apply.mercyships.org för att se vad som krävs
för olika tjänster. För mer allmän information se
www.mercyships.se och för frågor maila info@mercyships.org

Hjälp os
s hjälpa!

Gå in i d
mercysh ag på
ip
och ge d s.se
in
gåva.

Swisch: 12 39 00 09 36
Plusgiro: 90 00 93-6
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Patientberättelse
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FÖRBEREDDA

FÖRE ANKOMSTEN

Flera år innan Mercy Ships fartyg
anländer till ett land initieras och
förs samtal med presidenter, regeringar och hälsomyndigheter.

Omkring 1–2 år innan ankomst börjar man i
detalj utarbeta vilka program som ska genomföras, var fartyget ska stå, vart patienthotellet
ska vara och hur logistiken ska fungera.
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månader innan ankomst är Mercy Ships
medarbetare på plats i landet. De anställer
bland annat dagarbetare och tolkar och
gör PR om att fartyget kommer.

Text: Nancy Predaina och Pascal Andréasson
Foto: Mercy Ships

Bakom sminket
döljer sig ett mirakel
I MADAGASKAR ÄR GENOMSNITTSINKOMSTEN MINDRE
ÄN 20 KRONOR OM DAGEN. DET FARLIGASTE EN KVINNA
KAN GÖRA I MÅNGA LÄNDER ÄR ATT FÖDA BARN.
TANKEN PÅ ATT NÅGOT ska gå fel oroar alla gravida
kvinnor världen över. Cirka 60 procent av alla kvinnor i
Madagaskar föder hemma. Skulle komplikation tillstå kan
det ta flera dagar att komma till ett sjukhus och väl på sjukhuset kanske läkaren inte alls kan bistå med hjälp. Kun
skapen om kejsarsnitt är självklar i västvärldens sjukvård,
men inte i många fattiga länder.
HOANAKY BODDE i en by i Madagaskar och upplevde ett

extremt svårt förlossningsarbete. När värkarna satte in kunde hon inte föda fram barnet. Totalt utmattad, i den minst
sagt traumatiska förlossningen, förlöste hon efter fyra dagars

”Jag hade inget liv
längre, jag stannade
alltid hemma.”
värkarbete ett dödfött barn. Det långvariga trycket från barnets huvud skadade muskler och vävnad i underlivet och
skapade en onormal öppning mellan blåsan och förlossningskanalen. Hoanaky hade utvecklat en obstetrisk fistel.
Vid 26 års ålder, var hon permanent inkontinent.
Varken Hoanaky eller hennes mor hade någonsin hört talas om andra kvinnor som upplevt detta. Djupt sargad både
till kropp och själ fanns det ingenstans att vända sig för att

få hjälp. Hon läckte urin helt okontrollerat och gick konstant med en märklig lukt.
– Jag hade inget liv längre, jag stannade alltid hemma
och jag kunde aldrig gå till marknaden eller någon annanstans, minns hon.
Bruten av smärta och skam gömde sig Hoanaky inom den
halmtäckta hydda hon delade med sin mamma och dotter.
Men Hoanakys mamma hörde talas om att Mercy Ship
skulle kunna hjälpa hennes dotter. Hoanaky färdades i fem
dagar till skeppet Africa Mercy. Hon fick sällskap med två
andra kvinnor som också skulle dit och alltefter vägen började de dela sina berättelser med varandra. Hoanaky upplevde plötsligt att hon inte var ensam. Kvinnorna hade alla
en liknande historia och bara det var en tröst.

skap, man bjuds på mat, dansar glädjedans och jublar tillsammans. Många volontärer från fartyget och andra deltar i
glädjen med kvinnorna. Ibland berättar en kvinna sitt vittnesbörd, alla vill tacka och det är svårt att inte gråta när man
är på plats. Upprättelse är vackert.
– Utan kirurgin, skulle jag leva som en människa som
redan är död. Nu kommer jag att leva som alla andra och ha
ett normalt liv! säger Hoanaky med glädje.

NÄR TRION NÅDDE Africa Mercy fick de hjälp med sina

Utan tillgång till ordentlig förlossningsvård, kan
kvinnor i utvecklingsländer tillbringa dagar i
plågsamma långvarig förlossningsarbete innan de
slutligen föder ett dödfött barn. För dem som
överlever utvecklar många obstetrisk fistula (OBF).
Obstetrisk fistula leder oftast till förlust av kontroll
över tarmrörelserna och permanent inkontinens.
Kvinnorna som drabbas blir ofta övergivna av sina
män och utfrysta av sina familjer och samhället.

fysiska skador och gratis fistelkirurgi. Men besöket på sjukhusfartyget gjorde mycket djupare intryck än så. Både kaplaner och sjuksköterskor jobbar för att kvinnor med den här
typen av trauma ska återfå sitt självförtroende. Man jobbar
med uppmuntran.
Efter operation och rehabilitering var det dags för kvinnorna att lämna sjukhuset och då blev det fest. Man har en
”dress-cermoni” (klännings-ceremoni). Varje opererad kvinna
får en helt ny klänning som symboliserar hennes nya början. För många är detta den första gången de någonsin fått
helt nya kläder, och upprymdhet strålar ut från deras ansikten. Man sminkas också och görs riktigt fin och på Mada
gaskar får kvinnorna dessutom en stilig hatt. Det är gemen-

Vanliga förlossningsskador

Över 2 miljoner kvinnor lever för närvarande med
Obstetrisk Fistula. En betydande del av dem
finns i Afrika.
Källa: WHO

Började som städare –
Text: Eunice Hiew och Pascal Andréasson • Foto: Mercy Ships

VERA ALSTAD HAR
GJORT FEM UPPDRAG
SOM TANDLÄKARE MED
MERCY SHIPS, MEN
HON BÖRJADE SOM
STÄDARE. SENAST RESTE
HON TILL BENIN SOM
BLIVANDE KÄKKIRURG.
6 www.mercyships.se

DET HELA BÖRJADE med att Vera skulle skriva en upp-

sats om volontär tandvård i sin utbildning. På sommaren
2006 kom hon så till Ghana och skeppet Anastasis. Under
åtta veckor arbetade hon ombord som städare samtidigt som
hon skrev sin uppsats. Besöket gav mersmak.
– Man berättade för mig att man ville ha tandläkare med
erfarenhet och därför jobbade jag först ett par år efter utbildningen, men 2011 reste jag första gången som tandläkare till
fartyget.
Tandhälsan i många västafrikanska länder är totalt undermålig och många har aldrig sett en tandläkare eller använt en
tandborste. Det som börjar som ett litet hål som inte lagas

Hela denna bilaga är en annons från Mercy Ships

I HAMNEN
Under 8–10 månader arbetar så besättningen ombord Africa Mercy för att behandla
och hjälpa 10 000-tals patienter samt
ge träning åt lokal sjukvårdsperonal.
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1978

Mercy Ships grundades i Schweiz av Don & Deyon
Stephens då man köpte ett italienskt kryssningsfartyg
vid namn Viktoria. Det döptes om till Anastasis och var
huvudfartyg för Mercy Ships verksamhet under 29 år.

Afrika
i korthet

Hoanakys mamma hörde
talas om att Mercy Ship
skulle kunna hjälpa hennes
dotter. De färdades i fem
dagar för att komma till
Africa Mercy.

➡ 99 procent av de cirka 287 000 kvinnor
som varje år dör vid förlossning, bor
i utvecklingsländer
➡1
 9 av de 20 länder med högst mödradödlighet i världen finns i Afrika
➡ Varje dag dör cirka 10 kvinnor i Madagaskar som resultat av komplikationer
vid graviditeter och förlossningar
➡ Drygt 4 procent av alla barn som föds i
Afrika dör före 1 månads ålder.
➡ Medellivslängden för kvinnor i hela
Afrika är 58 år (I Sverige 84 år)
➡ Den 23 maj har FN sedan några år
utlyst ”International Day to end
Obstetric Fistula” www.un.org/en/
events/endfistuladay
Källor: www.unfpa.org/news/overcomingfi
stula-madagascar#sthash.rMsSD • worldbank.org • www.fi stulafoundation.org • WHO

Prioriterat
program

ngsskador och gratis fistelkirurgi.
Hoanaky fick hjälp med sina förlossni
r
ig förlossningsskada som ofta lede
OBF, Obstetrisk Fistula, är en vanl
alt.
t lidande soci
till permanent inkontinens och stor

OBF kirurgi är sedan länge en viktig del
av Mercy Ships program. På Madagaskar
fick 339 kvinnor hjälp. Mercy Ships utbildade också en kirurg på plats och
mer än ett dussin sjuksköterskor för att
arbeta vidare i den klinik som nu fort
sätter betjäna Madagaskars kvinnor. I
Benin har landet en förbättrad hälsovård
av just dessa skador. I Kamerun kommer
Mercy Ships att operera och behandla
fistula-patienter under hela tiden
fartyget är i landet.

reser nu som kirurg
blir till stora infektioner och mycket värk. Ibland sätter
människor batterier i munnen för att batterisyran ska lindra
värk. Att jobba i den nöd, fattigdom och trasighet som är
vardag för Mercy Ships volontärer, klarar inte alla av. För
Vera var resan ett sorts test. Vissa dagar var jobbiga.
– I SIERRA LEONE hade vi mycket stora infektioner och
små barn kom in och du kunde se på deras ansikte att de
hade smärta. Barnen var bara 4–5 år och en del barn kunde
vi bara inte hjälpa utan vi fick skicka hem dem med smärta
och infektion. Då bröts mitt hjärta itu. Flera gånger har jag
fått gå in i min hytt och bara gråta. Det är så frustrerande att

vilja göra något men inte kunna.
Vera har återvänt varje år sedan 2011 för längre eller kortare perioder. Något hon uppskattar i Mercy Ships arbete är
att man inte vill kompromissa utan eftersträvar bra vård.
Redan under tandläkarutbildningen sneglade hon också mot
kirurgin och utbildar sig i dag till käkkirurg. På senaste resan till Africa Mercy, assisterade hon kirurgerna. Vera gör
ingen hemlighet av att hon inspirerats av chefskirurgen Gary
Parker.
– Kirurgvärlden kan vara lite hård med tuffa armbågar,
status, pengar och mycket som lockar. Men Gary har vikt
sitt liv till att hjälpa till här. Han och hans fru har arbetat

ombord på Mercy Ships fartyg i över 30 år och det är häftigt se vad man kan göra med sitt liv tack vare yrket.
VERA KÄNNER ATT HON hittat rätt i sin uppgift. Hon

vet att Mercy Ships gör skillnad och hon uppmuntrar andra att också våga ta steget och komma som volontärer.
– Jag inser att man måste göra en ekonomisk uppoffring,
offra tid och ett bekvämt liv hemma, men det kommer det
att vara värt. Det har sagts, detta är det tuffaste jobb du
någonsin kommer att göra – och att älska. Det är verkligen
sant. Så lita bara på Gud och kom.
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VISSTE DU ATT ...
... ombord på Africa Mercy fanns länge Starbucks enda café i Afrika? Man kan sponsra
volontärer på många sätt och både företag och
privatpersoner är kreativa i sina donationsidéer.

1000

Före & efter

OPERATIONER

MERCY SHIPS ERBJUDER HÖGKVALITATIV KIRURGI OCH
OPERERAR BLAND ANNAT BLINDHET, HJULBENTHET,
LÄPP- OCH GOMSPALT OCH TAR BORT TUMÖRER.
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volontärer från
52 nationer
arbetade 784
445 arbetstimmar
under 2015.

GILLA OSS
Gilla Mercy
Ships
Sverige på
Facebook.

Se vår
fantasti a
sk
filmer p a
www.m å
erc
ships.se y-
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VISSTE DU ATT ...

Ditt testamente till Mercy
Ships fortsätter att rädda liv!

... varje år målar besättningsmännen fartyget Africa Mercy med 800 liter färg? Snickare
och rörmokare ser till att 900 dörrar med lås, 192 vakuum-toaletteter, 352 avlopp och 323
handfat fungerar varje dag ombord. Mercy Ships bilmekaniker sköter om 30 bilar som kör
över 285 000 kilometer under en fältservice. Det motsvarar 7 resor runt jorden.

Henriks VVS
VVS AB
AB
Henriks
Rasbo Yrestahed
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Hjälp oss sträcka ut
räddningskransen till
många fler. Ge en gåva
i dag till Mercy Ships.
Swish 12 39 00 09 36
PG 90 00 93-6
eller på hemsidan www.mercyships.se

Foto: Ruben Plomb

Gå till www.godatestamentet.se eller kontakta
oss på 0760-74 72 45 för mer information

es
som Jocelin både skämd
till att bli en stor utväxt
n
öre
tum
te
.
väx
den
er
llna
nad
ski
På 18 må
re” bild och ler åt
ler han stolt upp sin ”fö
och var rädd för. Här hål

BEFRIAD FRÅN RÄDSLA,
SKAM OCH DÖD
Text: Tanya Serra och Pascal Andréasson

JOCELIN SÅG SIG OMKRING livrädd. Vem skulle inte vara rädd? För den
tolvåriga pojken var hamnen i Madagaskar en helt främmande plats och han
synades intensivt av främlingar som inte talade hans språk. Tumören, stor som
en melon, på Jocelyns hals var skräckinjagande. Läkarna kände försiktigt på den,
log mot honom och lugnade med ord om att allt skulle bli bra.
Jean Paul, Jocelins pappa, var också rädd. Han hade sett tumören börja
utvecklas bara 18 månader tidigare och på kort tid hade den vuxit snabbt. Hans
son gick med en halsduk för att täcka sin skam.
– Det är svårt för mig att se honom med denna tumör som växer. Han säger
att barnen inte retar honom, men han tar bara av halsduken när han är med oss,
berättar Jean Paul.
LOKALA LÄKARE ERBJÖD sig att operera tumören men till en enorm
kostnad, långt bortom vad en enkel bonde med 14 barn kan betala. Operationen
skulle också vara mycket riskabel med tanke på den lokala sjukvårdens begränsningar. Jean Paul bad om ett mirakel.
En dag berättade en förbipasserande att han just hade återvänt från ett fartyg
med utlänningar som botade honom från en tumör i ansiktet. Han hade bilder
med sig och visade upp dem. Jean
Paul såg skillnaden på före och efter
operationen och såg mannen som
ett bönesvar. Fartyget stod i hamn i
Tamatave och Jean Paul tog dit sin
son. Aldrig hade han mött vänligare
läkare, inte heller sett så avancerad
medicinsk utrustning. De fick också
det glada beskedet att Jocelin skulle
opereras utan kostnad.

”Vi hade inget
hopp. Men ni
gav oss hopp
och jag är så
glad för detta
resultat. Tack!”

PÅ OPERATIONSDAGEN, bad
Jean Paul att Jocelin skulle bli botad.
Att överlämna sin son till att sövas
ner är lika mycket en oro för föräldrar
i Madagaskar som i Sverige. JeanPaul väntade, osäker på resultatet. När sjuksköterskorna förde tillbaka Jocelin till
avdelningen, kunde han inte tro sina ögon. Tumören var borta!
Rädslan försvann och både far och son gladde sig över det goda resultatet.
Pappa Jean Paul är full av tacksamhet:
– Vi hade inget hopp! Men ni gav oss hopp och jag är så glad för detta
resultat. Tack! Vi välsignar er framtida resa.
Jocelin behöver inte längre gömma sin fula tumör i t-shirten. Han säger att
han vill bli precis som sin pappa när han växer upp. En bonde som planterar ris
i sin hemby. Jocelyn har en framtid.
www.mercyships.se 9
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VISSTE DU ATT...
... Mercy Ships huvudkontor
idag ligger i Texas men organisationen startades i Schweiz?

Volontärerna

En upplevelse
för livet
SAM NYGREN hörde berättas om
Mercy Ships vid kyrkkaffet. Det väckte
intresse och Sam gick hem och tittade
via internet på filmer från Africa Mercy.
Han hade redan tidigare tänkt att han
skulle vilja resa till Afrika. Med sin praktiska läggning hade han funderat på att
borra brunnar. Sam är utbildad maskinist och sjöingenjör, och detta var långt
mycket bättre.
– Det var oväntat häftigt. Tänk att få
arbeta med det som man precis är
utbildad till och samtidigt hjälpa till.
Efter utbildningspraktiken skickade
han in sin ansökan och Sam fick tjänst
som maskinreparatör. Han var ombord
fyra månader. Flög hem någon månad,
men reste sedan tillbaka som maskinbefäl. Han följde med fartyget för dess
årliga service och sedan tillbaka till
Madagaskar och stannade denna
gång totalt sex månader.
– Det är en upplevelse för livet, men
det är också viktigt att tänka igenom
varför man åker. Saker blir inte som man
kanske förväntar sig och man kan lätt bli
frustrerad. Men det är okej om man har
motivationen att ”jag är där för att ge”.

ton frukostflingor
glufsar besättning
i sig under ett fältuppdrag som varar
cirka 9 månader.

GILLA OSS
Gilla Mercy
Ships
Sverige på
facebook.

Text: Pascal Andréasson
Foto: Mercy Ships

EN LIVSRESA
ATT GÖRA SKILLNAD
MERCY SHIPS VERKLIGA HJÄRTA ÄR ALLA VOLONTÄRER SOM
TJÄNAR DE FATTIGA. DERAS LÖN ÄR FÖRVANDLADE LIV – INTE
BARA ANDRAS.

Volontär i både matsalen och sjukhuset
AMANDA WESTLING från Göteborg är på väg till Afrika. Hon
är nyutexaminerad läkare och ska resa till Benin och Africa
Mercy och arbeta som ”admission nurse” och göra inskrivningar
av patienter på sjukhuset. I väskorna hon packat har hon med
sig flera hundra par läsglasögon som vänner och företag
sponsrat. En gåva hon koordinerat med behoven ombord.
Amandas pappa jobbar med att bygga fartyg och en
skeppsmäklare och vän till honom berättade om Mercy Ships.
– Både jag och pappa blev intresserade.

Amanda och Michele Me
ga tar en paus från matsa
lsjobbet.
Michele är professor på
ett universitet i USA.

AMANDA FICK MÖJLIGHET att göra ett examensarbete om
effekterna av narkos på patienterna ombord på Africa Mercy, i
Madagaskar. Under den tiden arbetade hon också med att servera mat i matsalen där det serveras frukost, lunch och middag,
som mest 600 måltider på en och samma gång.
– Jag har jobbat i matsal förut ombord på Stena-fartyg och
haft olika serviceyrken. Det var väldigt bra att ha med i bagaget. Man träffar ju alla yrkeskategorier på fartyget.
I matsalen var en kollega ingenjör inom infrastruktur och

hennes chef var till vardags professor i mediakunskap vid ett
universitet i Kalifornien. Amanda ser nu fram emot att både
börja en ny uppgift, men också möta gamla vänner och hitta
nya. Trots att det kostar henne tid och pengar, längtar hon tillbaka till arbetet ombord.
– Det ger mig naturligtvis en professionell erfarenhet och
utblick, men man får ut så oerhört mycket av det. Man får
hjälpa dem som behöver vård och träffar människor som har
samma strävan att hjälpa till.

”Bit by the bug”
Vill du bli
volontär?
VI HAR BEHOV av såväl medicinsk
personal som marina medarbetare och
många andra. Det finns över 150 olika
positioner ombord våra fartyg. En översikt
av tjänsterna och vad som krävs för att
söka dem finns på apply.mercyships.org
FÖR MER INFORMATION kontakta
gärna Mercy Ships kontor och Tomas
Fransson på: 0760-747245 eller maila:
tomas.fransson@mercyships.org
10 www.mercyships.se

JOSEFIN TAPPER ARBETAR sedan 2010
som narkossjuksköterska på barnkirurgi på universitetssjukhuset i Linköping. Efter att ha hört ett
föredrag av en sjuksköterska som varit ombord,
tog mod till sig att söka tjänst.
Det har nu blivit två omgångar för Josefin
ombord på Africa Mercy i Madagaskar och hon
ska snart göra en tredje tjänstgöring på fartyget i Benin.
Varför reser du igen?
– För att jag inte kan låta bli, skrattar Josefin.
Jag är ”Bit by the bug” som de säger och längtar
tillbaka när jag inte är där. Mercy Ships är väldigt
omhändertagande av volontärer. Jag är också
imponerad över att man vill lämna kvar kunskap

i landet. Man åker inte bara därifrån utan man
tänker på det som är långvarigt bra för landet.
Vad är den största uppoffringen?
– Det är väl kanske att vara borta från familj
och vänner, men jag ser det egentligen inte som
en uppoffring. Det ger mig så otroligt mycket
tillbaka. Volontärarbetet ger vänskap och erfarenheter för livet och ett vidgat perspektiv om hur
människor har det på andra platser. Och jag får en
större kärlek till andra.
Josefin berättar att hon ombord på Africa
Mercy upplever att Gud arbetar genom människor.
– Det syns i operationerna och det driver dem
som arbetar. Alla är så fokuserade på att ge
skadade människor deras värdighet tillbaka.
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TRUST
For centuries Caterpillar Marine has brought
power to people at sea all around the world.
Power to bring food to the table, power to save
lives and power to help others, whatever the job.

Learn more about the men and women putting
their trust in us at: http://www.storiesfromsea.com
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VISSTE DU ATT ...
... volontärer får duscha max 2 minuter
varje dag? En så kallad ”ship shower”,
blöt dig, tvåla in och sköj av.

Hallå där

15

kontor i olika
länder. Mercy
Ships har tre i
Skandinavien.

VOLONTÄRER BEHÖVS
Mercy Ships välkomnar volontärer med många olika kompetenser.
Det behövs sjukvårdskompetens, men också maskinister, snickare,
elektriker, rörmokare, lagerarbetare, servicepersonal med mera.

Text: Pascal Andréasson
Foto: SVT

Hjälp oss h
jälpa!
Ge en

gåva

ANNE LUNDBERG ÄR
EN OMTYCKT
TV-PROFIL. HENNES BESÖK
OCH PROGRAM OMBORD
PÅ AFRICA MERCY
BERÖRDE MÅNGA.

Läs me
mercyshipr spå
.se

... ANNE LUNDBERG
Du och ett tv-team från SVT, besökte 2013 Africa Mercy som då
var i Kongo-Brazzaville. Besöket resulterade i två avsnitt av Land
gång som båda sågs av cirka 900 000 svenskar. Hur ser du i dag
på den resan?
– Det var en fantastisk upplevelse. Mercy Ships är en väldigt fin
organisation som gör mycket för de som behövde mest hjälp. Man
förlägger sjukvård på en båt och ger människor hjälp som annars
inte kan få sjukvård och gör det med all modern teknik. Man gör ett
helt fantastiskt arbete och jag är väldigt glad jag fick följa arbetet de
tio dagarna jag var där.
Hur har resan satt spår efteråt?
– Alla resor sätter spår i mig. Jag reser mycket. Jag har också

varit med Clowner utan gränser i Rwanda, och allt man möter danar
en naturligtvis. Det som slår mig kanske mest är insikten om att vi
har så väldigt olika förutsättningar. I Kongo-Brazzaville och under
besöket ombord på Africa Mercy ser man ju att många människor
saknar det absolut mest basala som till exempel kläder eller någonstans att bo, men man saknar också den mest basala sjukvården.
Vad gör ett sådant här besök med tv-teamet?
– Det är tittarna som räknas. Vi vill ge dem ingång i en värld som de
inte visste fanns. Programmen med Mercy Ships blev starka och väldigt känslosamma. De var väldigt visuella och det är ju en helt fantastisk upplevelse att få se människor som varit blinda 10–12 år får tillbaka sin syn över en natt. Det är stora upplevelser och mycket känslor.

Fönsterbyte
i världsklass!
Tack vare över 400 engagerade medarbetare i hela landet och drygt
60 000 fönsterbyten per år kan vi erbjuda en unik trygghet för dig
som kund. Mockfjärds tar alltid hand om hela ditt fönsterbyte, från
rådgivning och måttagning hela vägen till färdigt montage.

Välkommen till Sveriges ledande fönsterbytare!

BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK AV EN FÖNSTERMÄSTARE

020-43 00 00
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www.mockfjards.se

KONTAKA OSS
FÖR AKTUELL

KAMPANJ!

VISSTE DU ATT ...
... på TV4 har
”the Surgery Ship”
(Kirurger till havs)
visats flera
gånger?
... 2017 började
National Geographic sända
en uppföljande
programserie med
åtta 1-timmes
program från
Africa Mercy?

