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Idas uppdrag är slutfört

Ida Wenngren, från Norberg, 
blev upprörd när hon fick reda 
på att en biståndsorganisation 
förskingrat miljontals kronor. 
Det fick henne att vilja göra ett 
projektarbete där hon gran-
skade en biståndsorganisation 
sista året på gymnasiet. Hon 
fick kontakt med Kungsörs 
Återvinning & Secondhand, där 
Centrumkyrkan är huvudman, 
och märkte upp artiklar som 
skulle åka med i en hjälpsänd-
ning. För Västmanlands Nyhe-
ter berättar hon vad arbetet 
gav för resultat. 

Det är en torsdagsförmiddag på 
Kungsörs Återvinning & Second-
hand. De har inte öppnat butiken 
än, men arbete är i full gång. Det 
rymliga källarplanet är fullt av 
kläder, cyklar, barnvagnar, pulkor 
och mycket annat som samsas om 
ytorna längs väggarna. En del kar-
tonger är uppmärkta och redo att 
skickas iväg med hjälpsändningar 
till Vitryssland och Lettland.

Hjälpsändningarna arrangeras 
flera gånger varje år av Kungsörs 
Återvinning & Secondhand. Det 

var just vid ett sådant tillfälle i fjol 
då en lastbil höll på att fyllas som 
undertecknad träffade Ida Wenn-
gren från Norberg som studerade 
sista året på samhällsprogrammet 
på Karlfeldtsgymnasiet i Avesta. 
Ida ville med egna ögon se att 
bistånd kommer fram och kom 
i kontakt med Kungsörs Återvin-
ning & Secondhand, som hon 
granskade på ett konkret sätt. 
Därför märkte hon upp olika sa-
ker, däribland en cykel, som skul-
le åka med i hjälpsändningen och 
som hon sedan skulle få se bilder 
på när de delades ut.

Bakgrunden, till Idas projektar-
bete, var att hon  reagerade starkt 
på rapporteringen där en kom-
munikationschef på Röda  Korset 
och Cancerfonden förskingrat 
miljontals kronor för några år  se-
dan.

Lite mer än ett år har passerat 
sedan första mötet med Ida. Den 
här dagen har Västmanlands Ny-
heter åter stämt träff med henne 
för att samtala om granskningen 
av Kungsörs Återvinning & Se-
condhand, som bedrivs av Cen-

trumkyrkan som huvudman i 
samarbete med  Arbetsförmed-
lingen och Kungsörs kommun. 
Sedan sist har Ida Wenngren hun-
nit ta studenten och hon arbetar 
numera på ett äldreboende och 
funderar på att studera vidare så 
småningom.

Vi sitter och samtalar, i sällskap 
av Anders Olofsson, föreståndare 
på Kungsörs Secondhand & Åter-
vinning. Han är glad att de blivit 
granskade. 

– Det är viktigt för oss som or-
ganisation att vi ifrågasätts i det vi 
gör, att det inte bara är medstry-
kande, säger han.

Under Idas närvaro har de upp-
täckt en brist i organisationen 
som omedelbart åtgärdades. Den 
sociala gruppen i Lettland, som 
mottar leveranserna och ansvarar 

för att dela ut det humanitära bi-
ståndet, måste rapportera vikten 
och värdet på samtliga artiklar 
och redovisa dem till Finansin-
spektionen i landet. Eftersom de 
inte har möjlighet att väga artik-
larna har de gått efter en mall som 
de fått via Finansinspektionen, 
men vikten på en kartong kan va-
riera kraftigt. Nu skickar Kungs-
örs Återvinning och Secondhand 
med den detaljerade listan med 
den rätta vikten till dem så rap-
porteringen blir korrekt.

Under projekttidens gång åkte 
Ida med på en resa till Daugav-
pils, Lettlands näst största stad, 
för att besöka den sociala grupp 
som Kungsörs Återvinning & Se-
condhand samarbetar med. Ida 
var med i utdelningsrummet i 
centret. Behovet hos befolkning-

en är stort, därför finns en max-
gräns för hur mycket varje person 
får. En hjälpsändning räcker till 
uppemot 500 personer fick Ida 
reda på när hon träffade dem.
Hur var det att komma till Lett-
land?

– Det var mörkt och grått i lan-
det när vi först kom dit. På båten 
mötte man en attityd som var lite 
strikt och hård. När vi kom till so-
ciala gruppen var människorna 
helt underbara, varma och väl-
komnande, säger Ida.

Ida vittnar om att många männis-
kor lever fattigt i Lettland.

– Det var en stor skillnad från 
Sverige. I vissa hus var det fruk-
tansvärda förhållanden. Det var 
ohyra på väggarna, mörkt då 
det inte fanns någon belysning, 
smutsigt, kallt och kalt i rummet 

Ida Wenngren, från Norberg, gjorde ett projektarbete om Kungsörs Återvinning & Secondhand för att se om 
biståndet kom rätt. Foto: CeCilia erikssoN

Katja med den cykel som Ida Wenngren märkte upp och dokumenterade.
 Foto: ida WeNNgreN.
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Utdelningsrummet i Centret i Daugavpils där en kvinna valt ut sådant hon 
är i behov av.
 Foto: Ida WeNNgreN

Ida med de uppmärkta varorna utanför centret i Daugavpils i Lettland. Foto: arNe akerVall

Anders Olofsson, föreståndare på Kungsörs Återvinning & Secondhand är glad för att de 
blivit granskade. Ida Wenngren har gjort ett bra jobb tycker han.

Ida Wenngren märkte upp och dokumenterade en cykel som skulle åka 
med i en hjälpsändning. Den närmsta skulle till en kvinna vid namn Katja.

eftersom de inte hade så mycket möbler, 
berättar Ida.

I Lettland intervjuade Ida fem personer 
som blivit hjälpta av det arbete som Kungs-
örs Återvinning & Secondhand bedriver.

Mötena med dessa människor har berört 
Ida, däribland mötet med Katja vars cykel 
Ida dokumenterade i Kungsör tidigare.

 – Cykeln hade redan kommit till henne, 
jag fick se den. Det betyder jättemycket för 
henne. Nu kan hela familjen cykla för att 
bada tillsammans, berättar Ida.

Katja har en svår bakgrund, hon växte 
upp i en familj där föräldrarna var miss-
brukare.

– Förut var hon ofta nedstämd, men nu 
var hon så himla glad att hon fått hjälp. 
Hon var lyrisk hela tiden och hon var så 
tacksam, berättar Ida med glädje.

Dels har Katjas lägenhet renoverats med 
hjälp av Kungsörs Återvinning & Second-
hand och hon har också ett arbete i för-
samlingshemmets soppkök i Kraslava, 
där hon i sin tur hjälper barn som har det 
svårt. Katja har också en fadder i Sverige, 
via Kungsörs Återvinning & Secondhand, 
som inte bara bidrar med materiella saker 
utan också med kärlek.

Många gånger kan Kungsörs Återvinning 
& Secondhand möta reaktionerna att det 
är svårt att förstå varför människor i ett 
främmande land bryr sig om dem.

– Vi berättar att vi tycker om människor. 
Man kan inte hjälpa alla, men alla kan göra 
något. Vi ser att människor reser sig ur de 
svåra förhållandena – en efter en, säger 
Anders Olofsson.

Många gånger får de frågan om det bara 
är dem som är med i församlingen som får 
hjälp. Så är det inte.

– Därför var det viktigt för mig att jag 
även intervjuade de som inte var med i för-
samlingen, säger Ida.

Ida berättar om när hon var med och 
delade ut babypaketen med sådant som 
behövs till en nyfödd bebis, som bland 

annat tillverkas i Västman-
land. Tack vare babypaketen har det på 
ett  sjukhus resulterat i att mammorna som 
lämnar bort sina barn minskat från  50 till 
30 per år. Ida berättar hur hon upplevde  
besöket på sjukhuset där hon träffade två 
mammor:

– De låg i  samma rum och  jag såg den 
tydliga klasskillnaden. Den ena hade fint 
med  blommor och den andra ingenting 
och hon såg härjad ut, säger Ida.

Hur har det varit att arbeta med det här?
– Jag växte som student, jag lärde mig 

att titta bort från pappret och gå mer på 
känsla och skapa förtroende när jag inter-
vjuade, säger Ida.

För Ida har det varit en lång, men positiv 
resa att arbeta med projektet.

– Nu har jag sett med egna ögon hur 
verksamheten  fungerar. Jag har sett att 
samarbete är otroligt viktigt. Man måste  
bygga relationer, inte bara köra sitt eget 
race, fortsätter Ida.

Ida överaskades av att verksamheten är 
så stor.

– Det är som ett kretslopp. Man jobbar 
på lokal nivå, men det sträcker sig över 
landsgränserna, säger Ida.

När projektarbetet var färdigt presente-
rade hon det för klassen och det blev en 
känslosam presentation.

– Jag hade bara pratat med mamma och 
pappa om det här tidigare. När jag  berät-
tade för hela klassen från hjärtat blev jag 
rörd. Hela väggen  rasade, det blev så tyd-
ligt att det här har jag varit med om, säger 
Ida  och tillägger att läraren också rördes 
till tårar.

Då återstår frågan om Ida litar på Kungs-
örs Återvinning & Secondhand som bi-
ståndsorganisation.

– Ja, jag skulle kunna tänka mig att bidra 
både materiellt och ekonomiskt i den här 
organisationen, säger Ida.

CeCILIA erIKSSOn

Vi berättar att 
vi tycker om 
människor. 
Man kan inte 
hjälpa alla, 
men alla kan 
göra något.


