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Veronica är en förebild för andra chefer
- Jag har ett bra jobb, karriär, barn och familj. Nu är det dags att
ge något tillbaka av det som jag fått i livet, säger Veronica Lejsved
personaldirektör på smältverkssidan hos Boliden AB och i fjol
utnämnd till Årets HR-chef i samband med den årliga Kompetensgalan.
Veronica har valt Intacts Vänner som mottagare och samarbetspartner
för sitt internationella och sociala engagemang. Det som blev avgörande
för hennes val av hjälporganisation var Intacts seriösa och ideella inställning, där 96 kronor av hundra når verksamheten i Indien, att Intact arbetar
för att förbättra situationen för barn och unga med funktionsnedsättning
samt att föreningen driver ett ridcenter med hästburen terapi i södra
Indien.
(Fortsättning på nästa sida)
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Veronica Lejsved kommer till det anrika Thelins
konditori på Kungsholmen i Stockholm direkt från ett
möte på Bolidens huvudkontor. Hon är korrekt klädd
men ger ändå ett avspänt och vänligt intryck, beställer en flaska mineralvatten, sätter sig vid bordet och
drar handen genom det axellånga håret. Hon är en
kvinna i karriären med en fulltecknad kalender, men
som ändå ger sig tid att reflektera kring vår samtid och om situationen för funktionsnedsatta här
hemma och ute i världen.
– Min syster Viveca föddes med en utvecklingsstörning och genom henne har jag alltid känt speciellt för människor med funktionshinder. Idag är
Viveca 40 år och har sitt hem i ett gruppboende och
trivs med sitt liv, berättar Veronica.
Genom sin syster har Veronica haft möjlighet att
följa utvecklingen för utvecklingsstörda på nära håll.
Hon är orolig när hon nu märker hur allt fler hamnar
utanför samhällsdebatten. Samtidigt ser hon att allt
fler slås ut från en arbetsmarknad som ställer högre
krav på effektivitet och flexibilitet. Hon menar att
funktionsnedsatta behövs på arbetsplatser runt om i
landet. Att de berikar genom att de skapar en trevlig
arbetsatmosfär.
– Företagens sociala engagemang är en av de
största frågorna i styrelserummen inom en snar
framtid, spår Veronica som har ett förflutet inom
företag som Bauhaus, Ericsson och Volvo lastvagnar.
– Bolagen behöver hitta sin nisch för engagemanget och en röd tråd måste vara äkthet. De
behöver analysera vad den egna företagskulturen
står för och hitta organisationer som svarar upp
till företagets policy och varumärke. Det är många
gånger ett krasst kommersiellt utbyte där det handlar
om att företagets sociala engagemang är en viktig del
i marknadsföringen. Därför satsas stora summor på
de organisationer som redan syns i media.
För Intacts Vänner blir det därför en kamp i uppförsbacke, då föreningens mål är att medlemmars
och insamlade pengar ska gå till verksamheten för
barnen i södra Indien och inte till helsidor i morgontidningar eller reklamfilmer i svensk tv.

Veronica Lejsved från Sollentuna har ridit i många år och
vet vad kontakten med hästar kan betyda i en ung människas liv. Detta i kombination med ett genuint intresse för
situationen för barn och unga med funktionsnedsättningar
gjorde att hon valde Intacts Vänner.

När Veronica reser land och rike runt och föreläser
om HR, human resources, om hanteringen av ett
företags mänskliga resurser, avslutar hon sitt föredrag med att berätta om Intacts Vänner. Hon avstår
från arvoden men ger istället de företag som hon
gästar postgironumret till Intacts Vänner. Hittills har
alla företag bidragit med en penninggåva till föreningen som motsvarar Veronicas arvode. Ibland har
företagen dubblat summa. Det handlar hittills om
tiotusentals kronor som Intacts Vänner kan skicka till
verksamheterna i Indien.
Kanske kan Veronica Lejsveds initiativ bli som
ringar på vattnet. Kanske upptäcker fler framträdande företagsprofiler genom Veronicas information det
fina arbete som är Intacts Vänners signum.
Å Haris, Saranyas, Nawaz, Amundha Marias och
de andra barnhemsbarnens vägnar kan Intacts Vänner bara lyfta på hatten och utbrista Tusen Tack för
din insats så här långt Veronica!
Text och foto: Lasse Nohrstedt

Höstmöte
Lördag den 24 november klockan 14.00 har
Intacts Vänner sitt årliga höstmöte i Trefaldighetskyrkan i Örebro.
Vi kommer, förutom boksläpp (se artikeln nedan),
bland annat få en färsk rapport från Intacts 20-årsjubileum i Indien, volontären Karina Jernström berättar

om sin tid på Intact Special School och vi kommer
också ha försäljning av indiska morgonrockar och tyger. Vi avslutar mötet med fika där hela behållningen
oavkortat går till föreningens olika projekt.
Hjärtligt välkomna!

Boksläpp på
Höstträffen!
Högläsning, bildspel och bubbel utlovas
när boken ”Jag lever! Intact ger barn en
andra chans” presenteras i samband
med höstträffen i Örebro den 24 november.
Det blir även möjligt att köpa boken i
samband med presentationen. Allt överskott går oavkortat till verksamheten i
södra Indien.
Om boken Jag lever! Intact ger barn en andra chans:
Hari var bara två-tre år gammal när han övergavs av sina föräldrar. I ett knyte låg han en morgon
utanför ett hinduiskt tempel i staden Trichy i södra
Indien. Saryanya var ett gatubarn när hon hittades.
Amundha Maria fann renhållningsarbetare bland
soporna efter en festival.
Alla tre barnen har flera saker gemensamt. De
har funktionsnedsättningar och har blivit övergivna
av sina föräldrar. I dag bor de på Intact Special School
i Trichy där de förutom att få mat och husrum också
deltar i skolundervisning, sjukgymnastik och ridterapi. De har omtänksamma och trygga vuxna omkring
sig. De har en okuvlig livslust. De har fått en andra
chans till livet. Möt Hari, Saryanya, Amundha Maria
och de andra barnen i boken.

I berättelsens form skildras livet i och omkring barnhemmet och specialskolan. Det är samtidigt en berättelse om att aldrig ge upp. Att det aldrig är för sent
att förbättra situationen för utsatta barn. Att våga
hålla det lilla hoppet vid liv.
Boken tar dessutom på ett mer lättsamt sätt upp
några av de kulturella företeelser som en svensk
resenär möter i detta väldiga land Indien. Om exempelvis kons unika ställning, myten om kastmärket i
pannan och mysteriet med de papperslösa indiska
toaletterna.
Författare är Lasse Nohrstedt, pedagog och journalist, som under våren 2012 arbetade som volontär
på Intact Special School i Indien.

Sista chansen att köpa
en cd-skiva!
Det finns fortfarande några
exemplar kvar av den
studioinspelade cd-skivan
med barnsånger på tamil
och engelska. Artister är
barnhemsbarnen från Intact Special School och alla
intäkter från försäljningen går
oavkortat till EQ:s ridterapiverksamhet i Trichy.
”Det känns som att vara på skolan
i värmen när jag hör på cd skivan.” Lalita Doverud.
Skivorna kommer att finnas på plats vid höstträffen den 24 november. Du som inte har möjlighet att
komma till Örebro kan köpa den genom att sätta in
minst 139 kronor på Intacts postgirokonto 90 11 31 - 3.
Läs mer på hemsidan.
Lasse Nohrstedt

Detta är Intacts Vänners styrelse 2012
Emma Tejler, sekreterare och vice ordförande. Jag
har varit med i styrelsen sedan 2009. Det började
med mitt engagemang i Intact EQ och uppstarten av
ridterapicentret. Jag var i Indien och besökte Intact
Special School och andra verksamheter i årsskiftet
2009/2010 då vi köpte de tre ponnyerna. Sedan dess
har jag utöver EQ huvudsakligen arbetat med fadderverksamheten och utvecklingen mot Intact Fadder,
fadderskap som inte riktar sig till ett specifikt barn.
Under 2012 som blir mitt fjärde år i styrelsen ser
jag fram emot att utveckla arbetet med styrelse och
arbetsgrupper, för att få ett bredare engagemang och
samtidigt effektivare arbete i föreningen.

Intacts nyhetsbrev

Intacts Vänner har fått sin
medlem nummer 500!

Material till nyhetsbrevet skickas via mejl eller post
till mig på nedanstående adress:

Hon heter Teresia Borgman, bor i Frövi, är agronom
och jobbar som journalist för en jordbrukstidning.
Välkommen Teresia!

Mejl: lassenohrstedt@gmail.com
Adress: Bellmansgatan 58, 754 26 Uppsala
Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten
Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn med
funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning och har
startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som skapar
arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda. Dina pengar
kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att
nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

plusgiro 90 11 31-3

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com
Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ
intacteq@gmail.com

