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Mercy Ships uppmärksammar Internationella barndagen  
 
Den 20 november firas den Internationella barndagen i Sverige i syfte att uppmärksamma barns 
situation världen över. Hjälporganisationen Mercy Ships driver världens största civila sjukhusfartyg 
och erbjuder gratis sjukvård till människor i de fattigaste delarna av världen, däribland många 
barn. I områden där det inte finns tillgång till ordentlig sjukvård far många barn illa och därför är 
just barn ett av organisationens stora fokusområden och som man idag på Internationella 
barndagen väljer att uppmärksamma lite extra. 
 
Mercy Ships, som hittills framför allt koncentrerat 
sina insatser till Västafrika men som just nu befinner 
sig på Madagaskar, möter varje dag många barn i 
behov av vård. När det inte finns tillgång till 
sjukvård och ortopedi drabbas tyvärr många barn 
eftersom till exempel defekter vid födseln eller 
frakturer och benbrott inte korrigeras i tid eller ens 
aldrig. Detta är något som orsakar ett stort lidande 
och i många fall också bidrar till utanförskap. På 
sjukhusfartyget bedriver man modern sjukvård 
inom operation/kirurgi och ortopedi, samt 
plastikkirurgi av till exempel brännskador och gomspalt.  Många barn får dessutom hjälp med 
tandvård och med sjukgymnastik, där hjälp ges efter operation av bland annat klumpfot och gipsning 
av ben.   
 
Förutom sjukvård genomförs på plats exempelvis kurser i hur man tar hand om ett nyfött barn och 
besök på barnhem för föräldralösa barn eller barn som lever med hiv. På fartyget arbetar volontärer 
från hela världen, alltifrån vårdpersonal och specialister till sjöbefäl och maskinister. Många tar med 
sig sina familjer och på fartyget har man därför en egen skola med undervisning för ca 40 – 50 barn.  
 
”Barn är verkligen en av våra stora hjärtefrågor,” säger Anneli Persson, Chef Mercy Ships Sverige och 
som själv arbetat på fartyget i flera omgångar. ”Vi arbetar med barn på många olika fronter och det 
är viktiga insatser som vi prioriterar. Många barn, som tidigare levt i skymundan på grund av sin 
gomspalt eller klumpfot kan efter operation och behandling leva ett vanligt liv, springa och leka. 
Historierna om alla dessa barn, nu med nya framtidsutsikter, berör oss alla och vi är så tacksamma 
att kunna hjälpa till,” tillägger Anneli.  
 
Länk till film om Romina – ett av barnen som opererats ombord: 
https://www.youtube.com/watch?v=dcekp9K7shU&feature=youtu.be    
 
Mercy Ships uppmärksammar Barnens dag genom en särskild insamling, följ länken för att ge en gåva 
https://insamling.mercyships.se/Cause/30c1e17b-7397-49ff-b645-dbd843cdf83d#.Vkrz-dDcY5g  
 

Den 19 november är Anneli Persson med i SVT Go´kväll och berättar om sin erfarenhet som volontär 
ombord på sjukhusfartyget Africa Mercy. www.svt.se/gokvall/  
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För mer information kontakta: 
Anneli Persson, Sverigechef Mercy Ships, anneli.persson@mercyships.org, tel: +46(0)730 73 09 36  
Pascal Andreasson, marknadsansvarig svenska Mercy Ships, pascal.andreasson@mercyships.org, 
tel: +46(0)737 50 00 34 

Mercy Ships äger och driver världens största civila sjukhusfartyg, Africa Mercy, och erbjuder gratis sjukvård till 
de fattigaste människorna i världen. Ombord erbjuds operationer, tandvård och kvalificerad sjukvård som 
förvandlar en människas liv från onödigt lidande till hälsa och hopp. Mercy Ships har besökt över 570 hamnar i 
72 länder och hjälpt drygt 2,5 miljoner människor. Mer än 1 600 volontärer från över 40 olika nationer bistår 
arbetet varje år. För mer information se: www.mercyships.se 


