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Nu har jag fått möta människor i min 
egen ålder som växte upp i närheten av 
själva olyckan. Många av dem är föräld-
rar precis som jag. Men där olyckan för 
min del var något som bleknade bort 
med åren lever de här människorna med 
dess direkta konsekvenser. Deras barn 
får cancer.

Slitna dockor

Det gamla sjukhuset i utkanten av Kiev 
är en smutsgrå betongkoloss, byggd 
under Sovjeterans glansdagar. Häri-
från är det bara två timmars bilresa till 
Tjernobyl. 

Det första jag möts av när jag kom-
mer in är två små flickor i fyraårsåldern, 
djupt försjunkna i lek. De går runt med 
några gamla, slitna dockor och ser ut 
som vilka barn som helst, förutom några 
detaljer. De är bägge helt skalliga, och 
den ena flickan har med sig en dropp-
ställning som hon vant manövrerar 
framför sig i det lilla rummet. 

Före 1986 var det sällsynt att barn-
sjukhuset fick in cancerfall. Nu tar man 
emot tvåhundra barn om året, och anta-
let växer för varje år. 

Vi leker med barnen i en timme, delar 
berättelser från Bibeln och ger dem 
inslagna presenter. Barnen skrattar och 

Svenska bibelsällskapets Magnus 
Wingård besökte nyligen Ukraina 
och passade på att få en glimt av 
barnprojektet vi stödjer på plats.

Ukrainas bibelsällskap har länge 
arbetat med socialt utsatta 
barn och unga, många av dem 

allvarligt sjuka. När jag var i Kiev fick jag 
chansen att följa med på sjukhusbesök 
och se hur bibelpersonalen möter barnen 
och får dem att vara just barn för en stund.

Tjernobyl

Kommer du ihåg 
när Kärnkraftso-
lyckan i Tjerno-
byl ägde rum?

Jag minns 
sommaren 1986 
mycket väl. Jag 
var tio år gam-
mal och bodde 
i Norrland. Jag 
lärde mig vad 
bequerell var, 
och att jag inte 
längre fick äta 
bär eller plocka 
svamp i skogen. 
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Ukraina

stojar. Det märks att de uppskattar av-
brottet. Det är roligt, men jag har sällan 
känt mig så maktlös. Det är inte konstigt 
egentligen, för jag kan inte göra barnen 
friska, men jag kan vara med och ge dem 
omtanke, skratt och glädje i tillvaron.

Vardagshjältar

Hur pratar man om döden med ett 
barn? Det vet jag inte. Men jag vet att 
inför min egen dödlighet sätter jag mitt 
hopp till Bibelns berättelser. Så vi berät-
tar för barnen om hopp, och vi berättar 
om en Gud som ger tröst och vila, och 
som alltid välkomnar en hem.

Innan vi åkte fick jag rådet att skydda 
mitt hjärta, och att inte ta in allt för 
mycket. Självklart borde jag ha gjort det. 
Men jag ville inte. Jag ville känna. Och 
det skär i hjärtat när jag tänker på de 
små sjuklingarna, deras familjer, deras 
framtid och deras kämpande.

Jag har dock mött några otroliga 
vardagshjältar som gör en enorm insats 
på plats. Det är mitt privilegium att få 
hjälpa till, och jag vill bjuda in dig också 
att vara med under Bibelsällskapets 
julkampanj i december då vi samlar in 
pengar till barnbiblar och presenter till 
Ukrainas små patienter.

Magnus Wingård


