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Hennes eget liv har varit allt 
annat än enkelt. I dag brin-
ner Lucy Bergqvist för att 
hjälpa några av världens  
allra mest utsatta individer 
– barnen på soptippen  
Smoky mountain i hennes 
ursprungsland Filippinerna. 

Av alla hjälpinsatser 
för fattiga och ut-
satta är nog möjlig-
heten att gå i skola 
den allra viktigaste. 

Läskunnighet minskar barna- 
och mödradödlighet och leder i 
slutänden fram till rättvisare och 
mer demokratiska samhällen. 
Därför uppfattas skolgång som 
ett hot av vissa regimer. Försö-

ken att sätta flickorna i skola i 
Afghanistan blev exempelvis 
startskottet till det inbördeskrig 
som senare ledde fram till den 
sovjetiska invasionen 1979. 

Att starta skolor för eftersatta 
barngrupper är ofta ett riskfyllt 
projekt som kräver tålamod och 
långsiktigt tänkande. En förebild 
är Sakena Yacoobi som i fjol no-
minerades till det prestigefyllda 
World’s Children’s Prize. Hon har 

jöer är svenska Lucy Bergqvist. 
Hon har velat hålla en låg profil, 
men Tara har som första tidning 
fått träffa henne.

När Lucy Bergqvist berättar 
om sitt liv håller man andan. 
Hon har överlevt så mycket per-
sonligt lidande att man häpnar 
över att hon överhuvudtaget kan 
skratta, vilket hon ofta gör. Som 
18-åring lyckades hon med sin 
fyra månaders son fly till Sverige 
från Filippinerna, där hon hållits 
fången under tortyrliknande om-
ständigheter. På ett par månader 
hade hon lärt sig svenska, men 
svårigheterna upphörde inte bara 
för att hon blev svensk medbor-
gare. Hennes umbäranden är så 
häpnadsväckande att bara en bok 
skulle kunna ge dem rättvisa.

EFTER ATT LUCY FOSTRAT tre 
barn, slitit hårt i många år som 
sjuksköterska vid ett barnsjukhus 
i Göteborg, haft andra jobb vid 
sidan av och genomgått en plåg-
sam skilsmässa träffade hon en 
man som visade henne respekt. 
Och då kände Lucy att hon ville 
ge tillbaka något av det goda som 
livet till sist hade gett henne. 
Hon närmade sig 50 och bestäm-
de sig för att resa till Filippinerna 
med sin man, men inte som en 
vanlig turist, utan för att ta reda 
på hur de allra fattigaste och 
mest utsatta barnen hade det i 
hennes ursprungsland.

– Sonen till en av mina kolle-
ger var fotograf och han hade vi-
sat mig bilder på ett ställe som 
kallas Smoky mountain, en 

Hjälporganisationerna har gett 
upp om Filippinerna, då bestämde 
jag mig för att gå in själv’’ ’’

Vi grät första gången vi såg misären. 
Barnen har sämre livschanser än de 
feta råttor de trängs med ’’ ’’

kämpat i över 20 år och har hun-
nit utbilda över 700 000 flickor i 
Afghanistan och Pakistan genom 
organisationen hon startade när 
talibanerna kommit till makten. 
Verksamheten fick ske i hemlighet 
och var förenad med stora faror. 

EN ANNAN KVINNA som be-
stämt sig för att på eget bevåg ge 
sjukvård och skolgång till barn i 
extrem fattigdom och farliga mil-
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–  Jag grät första gången    jag såg barnen på tippen
enorm soptipp i Manila där 
många barn lever vind för våg, 
berättar Lucy. Men de välbeställ-
da i landet blundar för misären 
och förnekar existensen av dessa 
fasansfulla omständigheter som 
många barn tvingas leva under.

LUCY LYCKADES MED hjälp  
av nunnor bli guidad till Smoky 
mountain och när hon fick se 
platsen bröt både hon och  

hennes man nästan ihop.
– Vi grät båda två, säger Lucy. 

Barnen hade grävt gropar och 
gångar bland soporna, en del 
hade byggt små hyddor av kar-
tonger, men då och då inträffar 
explosioner av all gasutveckling 
så att många dör. Detta är var-
dagsmat för de här barnen som 
har sämre livschanser än de feta 
råttor de får trängas med. Flera 
utsätts för sexövergrepp redan 

Göra skillnad

som femåringar, det var obe-
skrivligt hemskt att få insyn i de-
ras tragik.

När fotografen som tagit bil-
derna dog en tid senare och kort 
därpå även hans mamma (Lucys 
kollega) var saken avgjord. Lucy 
ville göra allt hon kunde för att 
föra vidare dessa barns historia 
och också försöka hjälpa dem till 
ett värdigt liv. Men hur?

– Hjälporganisationerna hade 
gett upp om Filippinerna, förkla-
rar Lucy. Korruptionen är total, 
inga pengar når fram till de behö-
vande. Nästan oavbrutet tänkte 
jag på barnen i Smoky mountain. 
Jag reste dit igen tillsammans med 
Anne Björhag som jobbat i flera 
länder med stor barnfattigdom, 
men hon hade aldrig sett något 

forts

Vid 50 bestämde Lucy sig för att 
viga sitt liv åt barnen på soptippen 
Smokey mountain i Manila. 

Man kan inte rädda världen, 
men man kan göra något, 

resonerar Lucy. 

Lucys hjälp når 
ända fram till 
hungriga barn-
magar. 

Sahlgrenska i Göteborg har 
donerat kasserad utrustning 
till Smokey mountain…

...och fraktfirman Schenker 
BTL har stått för transporter.  
Allt på Lucys initiativ. 

vänd

Lucy flydde till Sverige från 

Filippinerna som 18-åring 

med sin 4-årige son.
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liknande. Då bestämde jag mig 
för att ta saken i egna händer. 
Både Anne och jag samlade ihop 
kläder som fyllde våra källare tills 
vi fick hjälp av värderings- och 
auktionskonsulterna VAKab som 
hjälpte oss med bland annat lag-
ringsutrymme. Målet var att bar-
nen skulle få rent vatten, sjukvård 
och få gå i skola.

MED OUTTRÖTTLIG ENERGI 
och beslutsamhet satte Lucy i 
gång med att på osvenskt manér 
ringa upp alla tänkbara sponsorer 
för att skrapa ihop till det mate-
rial som behövdes. Hon bokade 
inte in några möten, utan gick 
helt sonika upp till ledningen på 
alla de företag hon kontaktat. 
Det gick över förväntan. Bland 
annat donerade sjukhusen kas-
serad utrustning och Schenker 
gav ovärderlig hjälp med trans-
porter och tullhantering och 
sponsrade hela container-
transporten. Arkitektfirman Ar-

chidea har sedan bidragit med 
ritningar till skola, sjukstuga och 
elevhem. Under tiden arrang-
erade Lucy uppskattade luncher 
åt företag och privata nätverk där 
hon lagade åtta rätter och förkla-
rade de olika ingrediensernas 
symboliska innebörd. Överskot-
tet gick oavkortat till uppbyg-
gandet av trygghetscentret för 
barnen i Smoky mountain.

Sex år senare,  finns det nu 
rent vatten och en sjukstuga på 
soptippen och även skolan är 
inom kort uppförd.

Vad krävs det då för speciella 
egenskaper för att göra det 
Lucy gör?
– Empati och engagemang, sva-
rar hon omedelbart. Jag hade 
jobbat och slitit så hårt att jag 
nästan förlorade min själ, jag var 
frustrerad och höll på att bli de-
primerad, men när jag såg hur 
barnen på Smoky mountain hade 
det föll fjällen från mina ögon. 

Jag hade jobbat så hårt och nästan 
förlorat min själ. På Smokey mountain 
föll fjällen från mina ögon’’

’’
Jag insåg att den här planeten 
inte bara är till för mig och att 
det slöseri som den rika världen 
ägnar sig åt är orimligt. I Filip-
pinerna blir de rika bara rikare 
och girigare – det är ohållbart.

Men de flesta känner sig upp-
givna över att världen ser ut 
som den gör – hur hanterar 
man det?
– Man kan inte rädda hela värl-
den, svarar Lucy, men man kan 
dra sitt strå till stacken och då 
öppnar världen sig. Dessutom 
smittar det, varje osjälvisk hand-
ling leder till mer kärlek i vår 
omgivning, det blir som en posi-
tiv ljusslinga. En sidovinst är 
också att man blir mer tillfreds 
med sig själv. Man blir helt en-
kelt rik av att ge. 

Hade Lucy då gjort samma 
sak som hon gör i dag 
ifall hon hade levt 
ett tryggt och har-
moniskt liv?
– Absolut! svarar 
hon utan att blinka. 
Jag är sådan. Jag vill 
kunna sova gott om 
nätterna och jag vill 
att mina barn ska vara 
stolta över mig. Det är de, ler 
hon.

Hur tycker denna kvinna, som 
själv haft det svårt och som 
sett så ofattbart mycket lidan-
de, att världen borde se ut?
– Det finns inget paradis på jor-
den, konstaterar hon nyktert. 
Men alla ska ha rätt till mat, bo-
stad och utbildning. Rikedomar-
na måste fördelas jämnare. En 
del köper båtar för 200 miljoner 
som bara står som dekorationer 
vid bryggorna i jetsetparadisen 
och folk håller på och sprutar 
champagne för 10 000 kronor 
flaskan – det är rena vanvettet. 
Dessa rika egoister! fnyser Lucy. 
Att inte kunna dela med sig är 
den sanna fattigdomen och den 
leder till materiell fattigdom för 
andra, ja, den leder till att barn 
får leva i ett sopberg – barnen! 
Som ska bygga framtiden!

Senare, när vi klivit på bussen, 
utbryter ett våldsamt gräl mel-

lan flera passagerare. Då 
tränger sig Lucy fram 

och utbrister barskt:
– Sluta genast 

bråka! Detta är inte 
Afghanistan!

Bråkstakarna stir-
rar förbluffat på den 

lilla kraftfulla kvinnan. 
Och lyder skamset. Lucy 

Bergqvist har makt att påverka. 
Det har vi alla. Q

EMPATI &
ENGAGEMANG
De två viktigaste 

egenskaperna enligt 
Lucy för att bedriva 

hjälparbete sprunget 
ur det egna 

hjärtat.

Arkitektfirman Archidea har bidragit 
med skiss av hur skolan – i container-

modell – kan komma att se ut.

…och rent vatten på 
Smokey mountain.

Sex år efter att Lucy  
startade sitt hjälparbete 
finns sjukstuga…

Göra skillnad
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Se mer om Lucys projekt på youtube.com/watch?v=65pS__UZILo&feature=youtu.be


