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ukraina

Förra året fick tioåriga 
Penny och hennes klass-
kompis Lennox åka med 
Läkarmissionen och Aktion 
Julklappen till Ukraina för 
att dela ut julklappar. Mötet 
med barnen och insikterna 
om hur de lever, gav min-
nen som de sent kommer 
att glömma.

TexT: ThEREsE PETERsOn 

FoTo: håKan flanK

Penny och Lennox från Stockholm 
fick följa med på en resa till hjälpcen-
tret Children Care Center, CCC, som 
ligger i staden Lviv i västra Ukraina. 
Barnen de mötte kommer från väldigt 
utsatta miljöer, och går till CCC varje 
dag efter skolan, som till ett fritids. De 
saknar det mesta av det vi i Sverige ser 

som självklart och deras glädje över 
julklapparna som Penny och Lennox 
hade med sig blev stor.

– Först blev jag lite chockad över 
att de tyckte så mycket om det de 
fick, men det var jätteroligt att se att 
de blev så glada, berättar Penny. 

Hon och Lennox agerade jultomtar 
och delade ut paketen som, för att det 
skulle bli rättvist, innehöll likadana sa-
ker, bland annat en tandborste, en tvål, 
färgkritor, ritblock och en tablettask, 
som valts ut och slagits in hemma i 
Sverige av barn som Penny.

– De fick inte det vi brukar få i 
julklapp, men blev ändå jätteglada 
och höll upp presenterna och visade 
varandra. ”Kolla, jag fick ett ritblock”, 
”och jag fick en tandborste”. 

Penny gestikulerar med hela krop-
pen och visar hur barnen visade upp 
sina paket. 

– De har inga egna tandborstar utan 
får låna det ibland på sitt fritids. Men 
nu fick de en av oss. 

Aktion JuLkLAPPen har genomförts 
av Läkarmissionen i 18 år. Tanken är 
att hjälpa barn i östra Europa, samti-
digt som svenska barn, skolklasser och 
företag får uppleva glädjen att ge en 
gåva som verkligen gör skillnad. Förra 
året samlades det in 33 075 julklappar 
som delades ut på barnhem, skolor, 
sjukhus och till familjer i Rumänien, 
Ukraina, Moldavien samt Georgien.  

Varje paket innehåller även ett per-
sonligt brev som varje barn skickat med 
i sin julklapp, något som barnen verkli-
gen gillade, berättar Penny. Hon tar fram 
bilder från resan och pekar på Verina, 
en nioårig tjej som de blev hembjudna 
till. Hon bor med sin äldre bror, som är 
handikappad, och deras mamma i en 
liten enrumslägenhet som inte rymmer 
mycket mer än en kokplatta och en 
våningssäng. Mamman arbetar som 
bärplockare i Sverige på sommaren och 
i Polen resten av året och är bara hemma 
ett par gånger i månaden. Resten av 
tiden får barnen klara sig själva. 

– Det var väldigt annorlunda 
hemma hos dem mot hur det ser ut 
i vårt hus och när deras mamma var 
hemma fick Verina dela säng med sin 
bror. Och de hade nästan ingen mat, 
bara några smörgåsar.

För Verina har CCC blivit en 

oerhört viktig plats, där hon får mat 
varje dag och där hon kan stanna till 
åtta på kvällen då det är dags att gå 
hem och lägga sig. Den dagen som 
Penny och Lennox var på besök bjöds 
det på rödbetssoppa på CCC. Många 
av barnen åt mer än vad deras kroppar 
såg ut att kunna ta in, berättar Pennys 
mamma Lina Rönning, som sitter 

med vid intervjun och som även var 
med på resan. 

– Ibland är den maten den enda de 
får på hela dagen, säger Lina.

ccc stöds sedAn många år av 
Läkarmissionen och många av de som 
kommit hit genom åren vittnar om att 
personalen och barnen blivit som en 
andra mycket värdefull familj. För på 
centret får de inte bara äta ordentligt 
och tvätta sig. Personalen får dem även 
att känna sig sedda, och hjälper till med 
exempelvis läxläsning. Att dessutom 
veta att det finns svenska barn som tän-
ker på dem betyder oerhört mycket.

– Jag tycker det är bra om fler 
barn skickar julklappar. Nu var det 
bara några få som fick, men det finns 
jättemånga som behöver. Och jag 
åker gärna tillbaka och delar ut, säger 
Penny och ler stort. s

”Först blev jag lite chockad 
över att de tyckte så mycket 
om det de fick, men det var 
jätteroligt att se att de blev 
så glada.” 

Penny

Penny och lennox med tre barn från CCC som fått  julklappar från sverige. Penny och lennox fick hälsa på hemma hos några av barnen från CCC. ”Det var väldigt annorlunda hemma hos dem”, sa Penny efteråt.

Aktion Julklappen 
Om du vill läsa mer om Aktion 
Julklappen, eller själv skicka en 
julklapp, anmäl dig på  
vår hemsida aktionjulklappen.se.  
En julklapp ska innehålla ritblock, 
skrivhäfte, blyertspenna, penn-
vässare, suddgummi, färgkritor, 
tandborste, tandkräm, tvål, 
tablettask, reflex och en personlig 
hälsning från avsändaren.
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Julglädje när  Penny och  Lennox kom till Ukraina


