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Hongkong är fyllt av kontraster. En av 
världens rikaste städer, med den dyraste 
bostadsmarknaden i världen, fylld av gla-
mour och neon. Samtidigt lever 20 procent 
av stadens befolkning och en av tre pensi-
onärer under den definierade fattigdoms-
gränsen på 4000 HKD per månad. Hur går 
det ihop?

Enligt The World’s Happiness Report 
årliga studie har Hongkongbornas rank-
ning sjunkit från plats 46 år 2012 till plats 
76 av 156 år 2018. Detta förklaras framfö-
rallt av en minskad känsla av tillgång till 
sociala skyddsnät och bristande möjlighe-
ter att fatta beslut över sina liv.

Hongkong är också en av de minst eko-
nomiskt jämlika ekonomierna i världen. 
Enligt den senaste statistiken är Hong-
kongs Gini-koefficient 0,539. Med tanke 
på den fortsatt goda ekonomiska tillväx-
ten och låga löneökningen, i kombination 
med regeringens ointresse att genomföra 
mer omfattande sociala reformer, finns 
det inget som tyder på att ojämlikheterna 
skulle minska under de närmaste åren.

Det här lämnar ett stort utrymma för 
olika hjälporganisationer, eller charities, 
som många kallar dem här. Jag har så 
svårt för begreppet charity. Det beror på 
att jag tror mer på rättigheter än på väl-
görenhet. Rättighetsperspektivet syftar 
till att ge flickor, pojkar, kvinnor och män 
(rättighetsbärare) egenmakt att hävda 
sina mänskliga rättigheter och att bygga 
kapacitet hos de som är skyldiga att res-
pektera, främja, skydda och uppfylla dessa 
rättigheter (ansvarstagare). Välgörenhet 
förutsätter att någon förbarmar sig, det 
kan skapa och bibehålla beroende och ut-
satthet. Jag förstår att de som ger till väl-
görenhet har ett gott syfte. Men för mig är 
skillnaden mellan välgörenhet och rättig-
heter grundläggande. 
Det finns så många eldsjälar i Hongkong 
som ägnar sitt liv åt att göra det bättre 

för andra människor. Vi har träffat Jus-
tice Centre Hong Kong, en organisation 
som arbetar med mänskliga rättigheter 
och flyktingar. Vi berättar om hur tufft 
livet är för föräldralösa barn, och vi har 
besökt Bethune House, ett härbärge för 
hushållsarbetare som blivit utkastade av 
sina arbetsgivare. Missa inte Theo Felgates 
Kindness walk, den gav i alla fall mig tårar 
i ögonen (och ja, jag funderade ett ögon-
blick på om han kunde vara i lämplig ålder 
för någon av mina döttrar). Det finns stora 
möjligheter att bli volontär i Hongkong, vi 
tipsar om var du kan ansöka.

Nej, det här kanske inte blev så lätt-
samt. Inte så där somrigt, jordgubbigt och 
bubbligt som man kanske hade väntat sig i 
juni. Men det här numret ligger mig varmt 
om hjärtat. Och jag önskar er verkligen en 
riktigt fin sommar. Njut av det ni har med 
era nära och kära. Prioritera det som är 
viktigt, inte det ni borde.
 
 Eva Ladeborn
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I kontrasternas stad behövs rättigheter och 
eldsjälar mer än jordgubbar och bubbel

Restipset: Taipei

TA SIG DIT

Direktflyg från Hong Kong till Taipei 
tar bara 1 tim 20 minuter. Från flyg-
platsen tar man sig enklast med taxi ca 
30-45 min beroende på vart man ska 
(ca 350 HKD). 

5 SAKER DU INTE FÅR MISSA

• Häng med på en guidad busstur och 
se Taipeis största sevärdheter med  
bl a Palace Museum.

• Besök någon av nattmarknaderna, 
det finns ett 10-tal. Vi var på Shilin 
Night Market, en enormt stor mark-
nad jämfört med Ladies Market i 
Mong Kok.

• Åk en tur till Yang Ming Shan Natu-
re Park och vandra längs en led över 
det högsta berget i området, Mount 
Qixing 1.120 meter.

• Åk upp i Taipei 101 som var världens 
högsta byggnad tills Burj Khalifa i 
Dubai stod klar.

• Besök den gamla guldrushstaden 
Jiufen på nordöstra kusten, en tim-
mes bilresa från Taipei.

ÄTA

Taiwan är känt för bra mat. Det finns 
många ställen, Din Tai Fung är för-
stås uppskattat. Vi hittade också bra  
restauranger på bakgatorna bakom 
vårt boutique-hotell. Gott och billigt 
var det.

BOENDET

Vi bodde först 2 nätter i Hot 
Springs-området i Yang Ming Shan Na-
ture Park på ett centralt beläget hotell, 
lite slitet, man såg att det var byggt un-
der en svunnen tid och inte fått någon 
uppdatering därefter, med eget spa på 
rummet. Sedan bodde vi ytterligare 2 
nätter på ett boutique-hotell i Da’an 
distriktet, bara 2 km från Taipei 101.

BÄSTA TIDEN ATT ÅKA

Taiwan är något mindre än Danmark 
till ytan men har höga berg som täcker 
70% av ön så landets 23 miljoner invå-
nare bor på resterande 30%. Klimatet 
påminner om Hongkongs så bästa ti-
den är vår och höst.

BRA ATT VETA

Inget visum krävs till Taiwan, som svensk 
kan man få stanna upp till 90 dagar.
Valutan har 100 Taiwan dollar (ca 25 
HKD) som lägsta valör på sedlarna så 
det blir mycket mynt i väskan.  Taiwan 
är ett utmärkt ställe att praktisera sina 
kunskaper i mandarin.

BESVIKELSE

Matutbudet i Xinbeitou, förorten där 
vi bodde i Hot springs-området, var 
begränsat. Det var som ett bevis på att 
Xinbeitous - som lustigt nog betyder 
nya Beitou - glansdagar hade passerat 
för länge sen.

ÖVERRASKNING

Landets starka japanska influenser var 
en överraskning för oss. Det är billigt i 
Taiwan. Folk är vänliga, lite reserverade 
och kunskaperna i engelska är mycket 
varierande. Trots många människor på 
liten yta känns det inte alls lika trångt 
som i Hong Kong. MTR, som här heter 
MRT, är utmärkt, bra skyltat på engel-
ska och lätt att hitta.  

Text och bild av Ingrid Reinli som tog 
en tur till Taipei med dottern Marti-
na och maken Peter.
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F LY KT I N G A R  I  H O N G KO N GP R O F I L E N

Text: Eva Ladeborn  Bild: Andrea Björsell

Justice Centre viktig 
förespråkare för mänskliga 

rättigheter i Hongkong

Var kommer de flesta flyktingar 
ifrån?
”Det finns runt 10,000 flyktingar i Hong-
kong. De flesta kommer från Sri Lanka, 
Bangladesh, Pakistan, Filippinerna och 
Indonesien. Vi har även flyktingar från 
Somalia, Rwanda, Burundi, Colombia 
och Venezuela. Många har utsatts för 
allvarlig tortyr eller sexuellt våld som en 
form av krigföring, och många har flytt 
eftersom de råkat illa ut på grund av sin 
politiska åsikt”, berättar Lynette.  

Hongkong har inte ratificerat FN:s flyk-
tingkonvention. Man respekterar dock 
non-refoulement, en princip som ska 
skydda flyktingar mot utvisning eller av-
visning när deras liv eller frihet är i fara. 
Flyktingar och asylsökande i Hongkong 
behöver gå igenom Unified Screening 
Mechanism. Det är regeringens juridiska 
system för behandling av människor som 
söker skydd. 

”Vi har 145 aktiva fall just nu, vilket egent-
ligen är mer än vad vi har kapacitet till. 
Vi har 18 anställda plus volontärer och 
praktikanter. Tyvärr är endast 0,8% fallen 
som tas upp i Hongkong framgångsrika. 
Av denna lilla andel är en tredjedel Justi-
ce Centres klienter. Det låga antalet beror 
på att beslutsfattandet här inte når upp 
till grundläggande internationella stan-
darder, det finns grundläggande fel i lag-
stiftningen och en kultur av misstroende”, 
förklarar Lynette. 

Kan du beskriva situationen för 
flyktingar i HK? 
”Många av de flyktingar och asylsökan-
de som kommer till Hongkong har inga 
andra alternativ än att stanna och söka 
skydd. För att göra det tvingas de över-
skrida den tillåtna tiden för sitt visum och 
bryter därmed mot lagen. Flyktingar och 
asylsökande är inte tillåtna att arbeta i 
Hongkong. Tyvärr är den finansiella hjälp 
man får från staten inte tillräcklig. När 
den juridiska processen pågår är bidraget 
1500 HKD per månad för hyra, vilket be-
talas direkt till hyresvärden, samt 40 HKD 
per dag på mataffären PARKnSHOP. Lyck-
ligtvis har barnen rätt att gå i skolan men 

ofta har föräldrarna inte råd med böcker, 
skoluniform med mera. Många bär på 
trauman vilka förvärras av att deras situ-
ation känns ohållbar, och att de inte ser 
någon utväg.”

Vilka andra organisationer samar-
betar Justice Centre med?
- Christian Action, som fokuserar på hu-

manitära och grundläggande behov 
som mat och nödboenden

- Branches of Hope, ger stöd kring barns 
situation, och ordnar bl a förskola för 
flyktingbarn

- Run, som ordnar olika sporter som 
hiking och löpning, vilket är ett sätt att 
återvinna en känsla av gemenskap och 
identitet

- Crossroads, tillhandahåller stöd till bo-
städer, t ex möbler 

- Help in Action, ger medicinsk hjälp och 
rådgivning, men fokuserar nu mer på 
att hjälpa etniska minoriteter

 
Hur är det att arbeta med mänskli-
ga rättigheter i Hongkong?
”Vi arbetar kontinuerligt med att höja 
medvetenheten och kunskapsnivån, men 
det är svårt eftersom våra klienter är fö-
remål för missuppfattningar och invand-
ring har blivit mycket känsligt. Vi försöker 
att ha en konstruktiv relation med reger-
ingen, vi vill att de ska se oss som en allie-
rad. Vi anser att det är viktigt att rättssta-
tens principer följs, inklusive tillgång till 
rättshjälp och ett oberoende rättsväsen-
de. Vår personal som kommer från hela 
världen är också beroende av förnyade 
visum, så det är en balansgång”, förklarar 
Lynette Nam.  

Justice Centre Hong Kong tillhandahåller gratis juridisk information och rådgivning för 
flyktingar, asylsökande, tortyröverlevare och överlevare av människohandel eller tvångs-
arbete. De hjälper till med juridisk representation, ger psykosocialt stöd och agerar sam-
ordnare för civila samhället vid dialog med regeringen. Bulletinen fick en intervju med 

Lynette Nam som är jurist på Justice Centre. 

Lynette Nam träffar en klient.

 >>
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EN GARANTERAT 
VARM MIDSOMMAR
Snart är det midsommar, många 
åker kanske hem till Sverige för att 
fira. Men ni som är kvar, misströsta 
inte, vi kan inte bara garantera en 
varm midsommar utan även en mat-
glad midsommar. Vi har sill, snaps, 
potatis, löjrom och mycket mer. 

Glad Midsommar önskar vi på  
Sverigeshoppen.

Unit 523, 5/F, Star House, No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. 
Tel: 2312 1919, www.sverigeshoppen.com
Öppet alla dagar 10:00–20:00

ANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE 
Staffan Strandh +46 708 45 18 31
staffan@mhus.se

Lybska Vägen 1B, Falsterbo  |  221 m² + biarea 23 m²  |  Tomtarea: 1657 m²  |  Pris: 18 000 000 kr

Ett sällsynt tillfälle för dig som söker en varsamt 
renoverad sekelskiftesvilla i gamla Falsterbo. 

Tidstypiska detaljer som högt i tak, stuckaturer, 
fiskbensparkett, salong med burspråk och 

kakelugnar. Lättskött parkliknande tomt och 
uteplats. Två hela plan med representativa 

sällskapsytor och gott om sovplatser i de generösa 
sovrummen. En villa för den stora familjen!

FALSTERBOIDYLL 
ANNO 1906 

250 METER TILL STRAND, HAVSBAD 
OCH FALSTERBO GOLFKLUBB

Växel: +46 40 45 01 60
Mejl: info@mhus.se
Webb: malmohusmaklarna.se

Hur fungerar dialogen med  
regeringen?
FN ser regelbundet över de mänskliga 
rättigheterna i olika länder, bl a genom 
Universal Periodic Review (UPR). Justi-
ce Centre leder en koalition från civila 
samhället i Hongkong som lämnat syn-
punkter till regeringen i samband med 
UPR-processen. 
”Det var svårt att få en plats vid bordet, 
men vi har lämnat synpunkter på områ-
den vi har expertis på och är oroliga för, 
försökt vara konstruktiva och ge exempel 
på bästa praxis. Vi har en dialog med olika 
beslutsfattare. Nu återstår att se vilka po-
licy förändringar det leder till.” 

Vilka är era främsta utmaningar?
”Vi har ingen statlig finansiering utan får 
bidrag från olika organisationer, företag 
och individer. Vi behöver stabil finansie-
ring för att behålla kompetent personal, 
vilket ibland kan vara en utmaning. Vi 
försöker planera tre år framåt, så lång-

siktigt stöd är uppskattat. Vi får bidrag 
från internationella advokatbyråer i USA 
och Storbritannien, där finns en stark pro 
bono kultur. Eftersom våra klienter inte 
ses som invånare i Hongkong, är vi ex-
kluderade finansiering från många lokala 
organisationer.”

Hur blir man volontär på Justice 
Center?
”För att fira World Refugee Day organise-
rar vi ett event den 16 juni där vi cyklar 6 
km runt grannskapet där de flesta av våra 
klienter bor. Vi rekommenderar de som 
är intresserade att delta. Mer information 
finns på vår facebook-sida. Vi tar också 
emot olika typer av volontärer, tjänsterna 
annonseras på vår hemsida. Vi välkomnar 
även fundraisers och hjälp att öka med-
vetenheten om flyktingar och mänskliga 
rättigheter”, avslutar Lynette, och skyndar 
vidare för att ta emot nästa klient.

En av tre pensionärer lever under fat-
tigdomsgränsen i Hongkong. En van-
lig syn är äldre personer som tar hand 
om överblivna kartonger åt affärerna 
och kontoren i centrum.

De lägger kartongerna på en kärra och 
skjuter den till närmaste återvinnings-sta-
tion. Detta lågbetalda arbetet är ofta enda 

sättet att överleva för de som inte har nå-
gon pension eller barn som kan hjälpa 
dem. Ett lika stort problem är att många 
gamla människor inte kan få plats på äld-
reboenden. De blir i stället omhänder-
tagna i sitt hem av hushållsanställda som 
saknar vårdutbildning, enligt en artikel 
av David Dodwell i South China Morning 
Post. Med bristande statlig finansiering 

för äldrevård och en växande gammal be-
folkning är svårigheterna uppenbara. Av 
cirka 1 miljon pensionärer är det endast 
20 000 som får matleverans och städning 
av staten. De som oftast tar hand om äldre 
är gästarbetare från Filippinerna.

Text: Elisabet Helander
Källa: www.expatfocus.com

En av tre pensionärer fattiga

P R O F I L E N

B
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Ö V E R   VAT T E NBA R N E N BA R N E N

Tufft liv för föräldralösa 
barn i Hongkong
Hongkong är för många synonymt med pengar, banker, business 
och välfärd. En modern, effektiv och trygg stad. Men det är också 
en stad med drastiska klasskillnader och skyhöga hyror.

I Hongkong lever över 1.37 miljoner 
människor under existensminimum, över 
200,000 av dem är barn. Existensmini-
mum är definierat till 4000 HKD per må-
nad. Hur klarar man sig som låginkoms-
tintagare eller arbetslös i en av världens 
dyraste städer?

Jag vänder mig till Mother’s Choice och 
St Christopher’s Home för att få veta lite 
mer. Enligt Mother’s Choice lever 1 av 4 
barn i fattigdom och omkring 4000 barn 
beräknas leva utan familj i Hongkong. 
Majoriteten av dessa 4000 barn har minst 
en levande förälder i livet. Trots det bor de 
på institution.

St Christoper’s är en av de största privata 
organisationerna som bland annat driver
boende för barn mellan 4-18 år. Det är 
inte tekniskt ett barnhem då 85% av
barnen som vistas här har föräldrar i livet. 
Dessa föräldrar är oförmögna att ta hand
om sina barn på grund av t ex drogmiss-
bruk, fattigdom och våld. Kollapsade fa-
miljer involverar ofta en Hongkongför-
älder och en fastlandsförälder, eller en 
Hongkongförälder och en utländsk hus-
hållsanställd.

Ett barn vars föräldrar inte har råd att ta 
hand om det, kallas för ”ekonomiskt för-
äldralös”. I Hongkong är det stor skillnad 
på ett föräldralöst barn och ett ”ekono-
miskt föräldralöst” barn. Barn vars för-
äldrar är döda kan adopteras bort medan 
barn med levande föräldrar oftast är kvar 
på institution tills de är 18 år eller i bäs-
ta fall kan återförenas med sina familjer. 

”Ekonomiskt föräldralösa” är dock bara 
en grupp av övergivna barn. Andra barn 
har övergetts på grund av handikapp.
St Christopher’s Home drivs med bidrag 
från regeringen samt internationella
hjälporganisationer och är ytterst bero-
ende av donationer från privatpersoner. 
90% av barnen på institution har en for-
maliserad plan om att bli återförenade 
med sin familj men i verkligheten sker 
detta bara i hälften av alla fall, och ofta är
återföreningen endast temporär. Hälften 
av alla omhändertagna barn växer ur sys-
temet när de är 18 år utan en familj. Barn 
som vuxit upp på institution är generellt
överrepresenterade i brottsstatistik och 
tonårsgraviditeter. 

Mothers Choice är en organisation som 
i snart 30 år hjälpt barn utan familj och 

En del helpers som får egna barn skaffar 
en egen bostad, ofta bara ett rum och 
anställer själva en helper att ta hand 
om barnet. (Bilden är generell och från 
Pathfinders arkiv)

Text: Sandra Isaksson  Bild: Sandra Isaksson samt Pathfinders arkiv

 >>
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Hong Kong Jockey Club, en av världens 
största välgörenhetsorganisationer 

All Inclusive, Svenska kyrkans 
HBTQ-arbete i Hongkong

Hong Kong Jockey Clubs medlemmar in-
kluderar Hongkongs affärs- och politis-
ka elit. Organisationen har ett offentligt 
beviljat spelmonopol, motiverat av att de 
omfördelar en del av sina vinster till väl-
görenhet. Ett välkommet inslag av många 
behövande i Hongkong. Jockey Club har 
dock kritiserats för att överdriva sitt välgö-
renhetsarbete. 

Jockey Clubs tradition att donera till välgörenhet går 
tillbaka till 1915, men det var på 1950-talet, då Hong-
kong kämpade för att hantera återuppbyggnad efter 
kriget i kombination med hög invandring, som klubben 
beslutade att avsätta överskott varje år till välgören-
hets- och samhällsprojekt.

De samarbetar med myndigheter och ideella organisa-
tioner inom tio områden:

konst, kultur och kulturarv, utbildning, äldreomsorg, 
akutvård och fattigdomsbekämpning, miljöskydd, 
familjetjänster, medicin och hälsa, rehabiliteringstjäns-
ter, sport och rekreation och ungdomsutveckling. För 
närvarande prioriteras fyra strategiska teman - ungdo-
mar, äldre, idrott samt konst, kultur och arv - vilka har 
identifierats som viktiga för den framtida utvecklingen 
i Hongkong.

Jockey Club godkände 2017/2018 totalt 4,2 miljarder 
HKD i donationer till 222 välgörenhets- och sam-
hällsprojekt. Jockey Club säger själva att de är en av 
världens tio största välgörenhetsorganisationer.

Den som vill ansöka om pengar behöver skicka in pro-

jektförslag, budget, årsredovisning, medlemslista mm. 
De som inte kan få bidrag av Jockey Club inkluderar 
enskilda individer, utländska organisationer, eller de 
som främjar särskilda politiska åsikter eller intres-
segrupper från skolor och universitet. Man måste vara 
registrerad som ideell eller välgörenhetsorganisation 
för att vara aktuell. 

Jockey Club har dock kritiserats för att överdriva sitt 
välgörenhetsarbete. Enligt Financial Times som gått 
igenom Jockey Clubs årsredovisningar 1980-2017 så 
redovisar man öronmärkta pengar i stället för faktiska 
utbetalningar. I stället för de 51 miljarder HKD som 
Jockey Club redovisat att de donerat sedan starten 
1959, ligger faktiska utbetalningar på 30.5 miljar-
der HKD, ett gap på hela 20,5 miljarder HKD enligt 
Financial Times. 

Jockey Club har också fått kritik för sitt dyraste projekt 
någonsin, finansiering av en lokal gren av Beijing 
Palace Museum med 3,5 miljarder HKD, på begäran av 
Hongkongs Chief Executive Carrie Lam. Projektet som 
ska stå klart 2022 i West Kowloon, hade troligen varit 
svårt att finansiera med statliga medel. 

Text: Eva Ladeborn

Källor: www.charities.hkjc.com

www.ft.com

Homosexualitet avkriminaliserades i Hongkong så sent 
som 1991 efter en debatt som pågått i över 10 år. Idag 
ligger Hongkong fortfarande långt efter när det gäller 
mänskliga rättigheter för HBTQ-personer (ett para-
plybegrepp för homosexuella, bisexuella, trans- och 
queerpersoner). Samkönade äktenskap är förbjudna i 
Hongkong, och samkönade par har inte heller tillgång 
till samma sociala service och rättigheter som andra 
medborgare.

Svenska Kyrkan har tydligt tagit ställning i HBTQ-frå-
gorna.

- Det är över 10 år sedan Sverige tog beslutet för 
samkönade vigslar, ett beslut man fick ta emot massiv 
kritik för i ett internationellt perspektiv, berättar präs-
ten Gustav Jacobsson.

Varannan fredag träffas man i kyrkan i Mariners Club i 
containerhamnen. Arbetet är utformat för att fungera 

som en internationell grupp och vid samlingarna talas 
engelska. De flesta som kommer är från Hongkong, 
men har en relation till Sverige på något sätt. Målet är 
att lindra där människor sårats och vara en kyrka som 
inte stänger någon grupp ute.

- En av de som kom till oss berättade att han inte läng-
re var välkommen till nattvarden i sin kyrka på grund 
av sin sexuella läggning. Där någonstans kände vi att 
det är det enklaste och mest självklara, Svenska kyrkan 
dukar till nattvard för alla. Vi kallar gudstjänsten för 
All inclusive.

- Jag trodde ju inte att det här skulle vara något vi 
skulle göra när vi kom till Hongkong. Men faktiskt så 
känns det här mycket betydelsefullt. Svenska kyrkans 
inställning i HBTQ-frågor är inte någon flyktig åsikt, 
det är vår kristna tro vi står upp för, att varje människa 
är lika mycket älskad av Gud och att det inte påverkas 
av vem man vill älska, berättar Gustav Jacobsson.

gravida tonåringar i Hongkong. De arbe-
tar för att barn ska få växa upp i en trygg 
permanent familj. De driver sitt egna 
barnhem med plats för 44  barn (varav 
12 platser är vikta för handikappade). De 
arbetar med fosterhemsplacering, adop-
tion och driver också krishem där gravida 
ungdomar kan bo under graviditeten och 
få hjälp, stöd och råd. Antalet ensamstå-
ende föräldrar ökar i Hongkong och anta-
let tonårsgraviditeter likaså.

Hongkong är också hem till 380,000 hus-
hållsanställda från främst Filippinerna 
och Indonesien, nästan uteslutande kvin-
nor. Dessa kvinnor har svårt att skaffa fa-
milj med sina partners på grund av att de 
enligt lag måste vara inneboende hos sin 
arbetsgivare. Hushållsanställda i Hong-
kong har rätt till 10 veckors mammaledig-
het men inneboenderegeln gör det svårt 
för dem att behålla sitt barn i Hongkong 
och många lämnar barnet till släktingar 
i sitt hemland. Många hushållsanställda 
avskedas olagligen när de berättar om 
sin graviditet, även om de fall som fälls i 
domstol är få. När en gravid kvinna mis-
ter sitt jobb har hon två veckor på sig att 
lämna landet innan hon blir laglös och 

hemlös och mister rätten till sjukvård och
socialstöd. 

Pathfinders är en hjälporganisation 
som hjälper hushållsanställda och de-
ras Hongkongfödda barn med anställ-
ningsrätt, diskriminering och sjukvård. 
Jag möter en kvinna som PathFinder har 
hjälpt med tillgång till rättshjälp. Selma 
blev oplanerat gravid under ett långvarigt 
förhållande. Hennes pojkvän ville inte ha 
med barnet att göra. Selmas arbetsgivare 
avskedade henne inte, utan gav henne tre 
månaders betald föräldraledighet. Däref-
ter lämnade Selma sin son hos släktingar 
i Filippinerna. Men efter tre år kunde de 
inte längre ta hand om honom. Med hjälp 
av Pathfinders lyckades Selmas son få ett 
tvåårigt visum till Hongkong. Hon hyr-
de ett rum och en egen hushållsanställd 
för att ta hand om sonen. För att ha råd 
skaffade hon sig sidoinkomster - sålde 
handväskor, köksutrustning mm. Idag är 
Selmas pojke 10 år och mår bra.  Hyran 
kostar 4000 HKD i månaden för den lilla 
familjen och för att ha råd med det har 
Selma tagit in två inneboende som varde-
ra betalar 1500 HKD för mat och husrum. 
Selma ser sig som en av de lyckligt lottade. 

Hon säger själv att hon lyckats så bra med 
det hon företagit sig för att hon är driven 
och är ambitiös. För att hon haft turen att 
jobba för bra västerländska familjer och 
för att hon jobbar hårt. Hon har också nå-
got spektakulärt att leva för, sin fina son.
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Paints that don’t 

cost our earth 

BA R N E N Ö V E R   VAT T E NKO RT FAT TAT

Jockey Club Innovation Tower

Bild: Friscocali
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Socialt arbete för 
utsatta kvinnor

Framför ett skrivbord sitter en kvinna och 
gråter samtidigt som hon förklarar vad 
som hänt för Cynthia Abdon-Tellez, som 
är styrelsemedlem för Mission for Mig-
rant Workers (HK) Society. De startade 
1981 att bygga upp Bethune House, ett 
tillfälligt härbärge för de som har blivit 
utkastade av sina arbetsgivare eller som 
har flytt under hot. 

I ett hörn av Kowloon Union Church i 
Jordan, ligger ett av de två härbärgen som 
drivs av Bethune House. Lokalen är ett li-
tet hus vid sidan av kyrkan. Organisatio-
nen har fått stöd från SWEA och Svenska 
Kyrkan tidigare. Svenskan Elisabeth Ha-
mark är en av styrelsemedlemmarna för 

Mission for Migrant Workers. 
Behovet för en tillfällig bostad upp-

står när kvinnornas kontrakt bryts av 
deras arbetsgivare. De kommer hit oftast 
via en annan kvinna som har bott här el-
ler som arbetar här. Kvinnorna har ibland 
refererats hit från ett drop-in-center eller 
från filippinska, indonesiska, thailänd-
ska, srilankesiska och nepalesiska organi-
sationer. Ibland blir kvinnorna utslängda 
av arbetsgivaren mitt i natten och ham-
nar med alla sina saker på gatan. De kan 
bara komma till Bethune House genom 
någon som organisationen känner som 
kan styrka deras fall. 

– Det finns fler härbergen som ingår i 

ett nätverk som samarbetar för att vi skall 
vara effektiva med våra utrymmen, för-
klarar Edwina Antonio som är chef över 
verksamheten. 

De få resurser de har måste användas 
väl, menar Edwina. Hon ger exempel på 
vilka typer av fall som uppstår.  

– Klienterna måste stanna i Hongkong 
för att driva en rättssak, eller försvara sig i 
rätten.  Ibland står de anklagade för brott, 
men mer vanligt är att de har utsatts för 
missförhållanden eller våld i det hem de 
arbetar i. Ibland blir de ståendes utan lön 
i flera månader, och ibland blir de smugg-
lade in till Kina, till exempel. Det tar tid, 
minst en månad, för rättsväsendet att ha 
sin gång. Det tar längre tid när arbetsgiva-
ren vägrar att samarbeta. När det handlar 
om allvarligare anklagelser så som stöld, 
eller när de har blivit misshandlade eller 
våldtagna, tar fallet upp till ett år att ut-
reda, berättar Edwina. Kvinnorna får inte 

För information angående verksamheten och hur du 
kan hjälpa till, läs på nätet! www.migrants.net

Bethune House är en räddning för de hus-
hållsanställda som blir utslängda av, eller flyr 
från, sina arbetsgivare. Det blir fort trångt i 
deras två härbärgen

jobba under tiden, och de har därför inga 
pengar och ingenstans att bo, vilket blir 
problematiskt. Vad gäller mat så hjälps 
de av organisationer som Foodlink och  
FeedingHongKong. De har ett system för 
att samla in och transportera överbliven 
mat från olika hotell, stora café-kedjor 
och restauranger, till de behövande. Det 
råder ingen brist på mat egentligen. Men 
västerländsk mat så som bröd och rå sal-
lad är svårsmält för indonesier, berättar 
Edwina. De måste koka grönsakerna och 
köpa ris för att blanda med. 

Svårigheten för Bethune House är att 
upprätthålla lokalerna. De betalar en hyra 
på 12 100 i månaden i Jordan, och 14 900 
in Sheung Wan. 

En annan stor utgift är primärvård 
och läkarvård, eftersom de inte har rätt 
till den allmänna vården när de inte har 
ett anställningskontrakt. De måste söka 
privat vård i stället. Läkare donerar sin tid 

för att stödja verksamheten. De deltar då 
i ett program som kallas “Give care to our 
caregivers”, med anspelning på att hus-
hållsanställda ofta vårdar barn eller gam-
la i sitt jobb. 

Advokater och jurister ger också gra-
tis hjälp till de strandade och utsatta kvin-
norna. Edwina och andra som har lärt sig 
det legala systemet, hjälper dem också 
att fylla i papper och förklarar hur saker 
fungerar enligt lagen. De går också med 
dem till domstolen. Ofta har kvinnorna 
behov av en psykolog, eftersom de har 
genomlevt olika trauman. En del kan inte 
så bra engelska, men några kan tala bra 
kantonesiska.

Desti är från Indonesien och har lärt 
sig lite engelska under sina åtta år i Hong-
kong. Hon skall föda sitt första barn om 
några veckor. Hon har avslutat sitt kon-
trakt med två arbetsgivare, men den tred-
je arbetsgivaren sparkade henne efter ett 

år. Hon hade fått jobbet genom en agen-
tur och de höll hennes pass och kontrakt, 
vilket tyvärr inte är ovanligt. De hindrade 
därmed henne att söka och få ett nytt jobb 
på egen hand. Konsekvensen blev att hon 
stannade utan visum i Hongkong under 
två år. Hon bodde först hos sin pojkvän 
och senare hos sin syster, tills systern flyt-
tade tillbaka till Indonesien.

Då gick Desti in på invandrarverket, 
det så kallade “Immigration Tower”, för 
att få hjälp att resa hem. De ville inte låta 
henne flyga så kort tid innan förlossning-
en. Nu väntar hon tills två månader efter 
barnet fötts, för att sedan flytta hem. Hon 
har ingen hjälp från sin pojkvän, och är 
väldigt tacksam för att hon fick flytta in på 
Bethune House. Hon går till organisatio-
nen Pathfinder för läkarkontroller. 

Stödorganistionen Mission for Migrant Workers har ett trångt 
kontor där man ger råd och hjälp till gästarbetare i Hongkong. De 
flesta är hushållsarbetare, barnflickor och städerskor från Filippi-
nerna och Indonesien. 

H E L P E R S

Text: Elisabeth Helander  Bild: Elisabeth Helander, Andrea Björsell



14            15BULLETINEN JUNI 2019 BULLETINEN JUNI 2019

Nya vänner att hänga 
med
Starka vänskapsband är väsentliga för vår 
mentala hälsa och bidrar till ett mer menings-
fullt liv. Tyvärr så är det svårt att upprätthålla 
kompisrelationer i vuxen ålder. Tidsbrist, flytt 
eller en rädsla för att bli bedömd, kan hindra 
uppbyggandet av nya nätverk. Volontärarbete 
med gemensamma upplevelser, kan vara en 
ingång till att utveckla nya vänner. Andra tips 
är att:

1. Acceptera inbjudningar. Det låter självklart 
men ibland undviker man tillställningar om 
man inte känner personen ifråga så väl. Våga ta 
en chans, du vet aldrig vad grillfesten, nätverk 
events, junks, hikes, babyshowers, etc. kan leda 
till. 

2. Utforska dina intressen och värderingar.Gå 
med i ”meet up” grupper (www.meetup.com), 
kulturella aktiviteter eller börja en ny kurs.

3. Uppmärksamma din närmiljö. Håll kon-
takten med kollegor, kunder, föräldrar i parken, 
träningsklassen eller gå med i ett kontorshotell.

4. Använd dina existerande kontakter.  Vid 
flytt, fråga bekanta om de kan introducera dig 
till någon bosatt i staden.

5. Ersätt negativa tankar.  Om du har självkri-
tiska tankar, öka självkänslan genom att utmana 
och ersätt dem med mer realistiska funderingar.

6. Ge inte upp. Att skaffa nya vänner påminner 
om att dejta. Ibland inser man att det är bättre 
att gå separata vägar. Fortsätt att förhålla dig 
positivt och skapa nya kontakter.

7. Var tålmodig och visa sårbarhet.  Det är 
lättare att relatera till en ofullkomlig person. 
Omtänksamhet är en högt uppskattad egenskap 
i vänskapsrelationer. Var uppmärksam, visa att 
du verkligen lyssnar och bryr dig om. Dela gärna 
med dig av något personligt, det gör dig lättare 
att relatera till.

Nära relationer kan skydda dig mot framtida 
stress, ångest samt depression, så i längden 
vinner du på att spendera energi och tid på att 
bygga upp din kompiskrets.

Malin Rignéus
Counsellor 
Leva Counselling Ltd. 
levacounselling.com

LIVSBALANS

Malin Rignéus

T I P ST I P S

Text: Malin Rigneús  Bild: Sandra Isaksson

Animals Asia
Mest kända för sina kampanjer att få ett 
slut på utvinning av björngalla som an-
vänds i traditionell kinesisk medicin och 
andra hushållsprodukter i Kina och Viet-
nam. De arbetar även med andra djurs 
välbefinnande, t.ex. katter, hundar samt 
djur som far illa i djurparker. Volontärar-
beten erbjuds i kontoret och diverse pro-
jekt. www.animalsasia.org

Bethune House
Är en organisation som erbjuder logi till 
utsatta hushållsanställda som t.ex. har 
blivit misshandlade eller vräkta av sina 
arbetsgivare. Bethune House har volon-
tärarbeten som bland annat involverar 
kunskaper i administration, journalistik, 
fotografering, etc. De utbildar även per-
sonal till juridiska rådgivare. De är i stort 
behov av assistans på söndagar. www.
migrants.net eller www.facebook.com/
BethuneHouse/

Crossroads Foundation
En Hongkong baserad frivillighetsorgani-
sation som hjälper folk runt om i världen 
(över 90 länder), samt inom Hongkong 
via distribuering av donerade kvalitets-
produkter.  De organiserar även simule-
ringssituationer för studenter, individer, 
företag, familjer, etc. som krig, HIV/Aids, 
hunger, vattenbrist, ojämlikhet inom 
handel och andra situationer som kan 
bidra till ett liv i fattigdom. Volontärarbe-
ten finns inom en stor mängd områden; 
assistans i affär och kafé på området, dra-
ma, journalistik, grafisk design, adminis-
tration, lagerjobb, etc. www.crossroads.
org.hk

Feeding Hong Kong
Enligt organisationen så sänds 3,600 
ton med matavfall till deponering varje 
dag i Hongkong, samtidigt som över en 
miljon människor lever i fattigdom och 
har svårt att få råd med näringsrik mat. 

Feeding Hongkong länkar matföretag 
med välgörenhetsorganisatio-

ner i distribuering av  
mat. Volontärarbeten 

erbjuds i kontoret, lagret samt vid leve-
rans.  www.feedinghk.org

Handson Hong Kong
Om du är osäker på hur mycket tid du 
har tillgängligt att lägga ned på volontär-
jobb så kan denna organisation hjälpa till 
med organisering och schemaläggning. 
De matchar dina behov med de volon-
tärjobb som står till buds i Hongkong, så 
att du inte behöver binda upp dig. Du kan 
även som företag bidra med olika projekt. 
www.handsonhongkong.org

Hong Kong Dog Rescue (HKDR)
En av Hongkong’s mest aktiva och fram-
gångsrika hundadopterings organisatio-
ner. Volontärarbeten är framförallt perso-
nal till hundpromenader, men det finns 
även tjänster inom fotografering, grafisk 
design, planering av events, press, prak-
tiska jobb, etc. www.hongkongdogrescue.
com

Justice Centre Hong Kong
Denna organisation värnar om Hong-
kongs mest utsattas mänskliga rättig-
heter. De består av flyktingar som har 
överlevt tortyr, människohandel eller 
tvångsarbete. Volontärarbeten annonse-
ras på hemsidan www.justicecentre.org.
hk

Kely Support Group
En tvåspråkig frivillighetsorganisation 
som stöttar unga (14-24) i Hongkong. De 
utbildar i kunskap och färdigheter om li-
vet, motståndskraft samt handlingskraft 
runt sociala problem t.ex. drog och alko-
holmissbruk. Volontärarbeten för både 

Hur blir man volontär 
i Hongkong?

Att arbeta som volontär kan vara ett fantastiskt sätt att träffa likasinnade som  
brinner för samma saker som du själv gör. Lite tidsinvestering kan ge så mycket mer 

tillbaka, du kommer närmare den lokala kulturen och bygger eventuellt upp nya 
intressanta och varaktiga relationer. Här är ett urval av diverse hjälporganisationer i 

Hongkong som erbjuder volontärarbete.

företag samt privatpersoner finns på kon-
toret med administration, planering av 
program, workshops samt implementa-
tion. www.kely.org

Mother’s Choice
En välkänd lokal frivillighetsorganisa-
tion som stöttar gravida tonåringar och 
bebisar samt barn utan familjer. De sö-
ker familjer som kan adoptera samt vara 
fosterföräldrar via deras Project Bridge 
och en mängd av frivillighetstjänster, t.ex. 
fotograf, grafisk designer, juridisk assis-
tans, assisterande barnskötare, etc. www.
motherschoice.org

Riding for the Disabled (RDA)
De organiserar ridlektioner i Jockey Clubs 
ridskolor i Pokfulam, Tuen Mun samt 
Sheung Shui. Studenterna har vitt sprid-
da funktionsnedsättningar, såsom Downs 
syndrom, cerebral pares, autism, eller 
visuell nedsättning. Erfarenhet av hästar 
och ridning är bra men inte ett krav. www.
rda.org.hk

The Conservancy Association
En miljöfrämjande organisation som 
skriver policies, bevakar regeringars mil-
jöarbeten samt bedriver miljöutbildning 
i samhället. Volontärarbeten finns inom 
administration, till penninginsamling 
och mer praktiska gröna aktiviteter. www.
cahk.org.hk

Impact HK
En frivillighetsorganisation som arbetar 
med att förbättra villkoren för Hongkongs 
hemlösa, med målet att de ska få tillgång 
till jobb och boende. De organiserar s.k. 
”Kindness Walks” 50 gånger i månaden i 
sex olika områden vilket är ett enkelt sätt 
att engagera sig. Volontärer delar ut klä-
der, sängkläder, toalettartiklar, tvättma-
skin biljetter samt mat till hemlösa. Pro-
menaderna sker på kvällen och barn är 
också välkomna att delta. www.impacthk.
org
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M I N  H I STO R I A

Text: Theo Felgate  Bild: Sandra Isaksson

Följ Impact HK’s facebook @impacthkcharity eller 
boka en egen “kindness walk” för dig och din 
familj. http://www.impacthk.org

Impact HK är en välgörenhetsorganisation som dagli-
gen ger mat och förnödenheter till behövande runtom 
i Hongkong. Vi gick en promenad i Sham Shui Po och 
gav tvål, vatten och bananer till hemlösa. Målet med 
upplevelsen för oss studenter var att få insikt i mindre 
priviligerade människors liv ute på gatorna i Hongkong. 
Målet med en “kindness walk” är att vara snäll och 
bygga vänskap som kan leda till möjligheter för de 
hemlösa. Först möts man upp på Impact HK’s kontor 
och plockar ihop varorna man ska ge ut och går sedan 
en promenad på en timma och möter människor. Ger 
ut matvarorna och pratar med den som har lust. Så här 
var min upplevelse:

Jag är nervös inför min första “kindness walk”. Jag 
vet inte hur de hemlösa ska uppföra sig. Eller hur jag 
ska uppföra mig. Det är lugnt på gatorna i Sham Shui 
Po och i parken vi går genom ser vi många hemlösa 
och fler som öppet injicerar sig själva med heroin. Vi 
pratar med några och ger dem de förnödenheter vi har 
med oss. Några roffar bara åt sig och springer iväg. 
Andra tar en flaska vatten, tackar och går iväg. Dessa 
människor är ensamma och har ingenting att göra 
och försöker fylla tomrummet med droger. Där jag går 
utefter gatan ser jag kanyler strödda på trottoarerna. 
Kanyler som återanvänds. Vår guide berättar att aids 
är ett stort problem här. För första gången förstår jag 
vad drogmissbruk är. Jag har aldrig sett något liknande 

tidigare. Jag har läst om detta men aldrig kunnat ta 
det till mig. Förrän idag. Jag får en akut känsla av att 
plötsligt befinna mig i verkligheten. Andra människors 
verklighet. Varför är världen så orättvis? Vi går till en 
bro där många illegala invandrare bor. De sover på 
pappkartonger och gamla madrasser bakom smutsiga 
skynken. De förvarar sina få ägodelar i plastpåsar. Vi 
pratar med några, de berättar om sina livsöden för oss. 
Det känns så orättvist. Vissa kan inte lämna landet och 
de kan inte hitta arbete. Så de bor här, tills de schasas 
bort av myndigheterna och måste hitta en ny plats till 
sina temporära hem. En man vi pratar med säger att 
det är bättre att bo här, på en gångbro som inte ofta 
används, än i ett cage home. Här har han en fläktande 
vind, visserligen också regn ibland, men han behöver 
inte betala hyra.  

Jag förstår inte hur världen kan vara så skev. Handlar 
det bara om tur? När och var man är född? Hur mycket 
har vi alla att säga till om i våra egna liv? undrar 
jag. Kontrasterna mellan rik och fattig är så stora 
här i Hongkong. En “kindness walk” är verkligen ett 
uppvaknande till verkligheten och har gjort mig mer 
medveten om det riktiga Hongkong som inte annon-
seras. Jag åker hem, tacksam för allt jag har men illa 
berörd över vad jag sett. Glad för att jag lärt mig nya 
saker idag, min värld har vidgats. Ordet orättvist, har 
fått en ny innebörd för mig idag.

Förra året i slutet av årskurs 9 på Discovery Bay International 
School, gjorde jag och en handfull andra utvalda elever en  

“kindness walk” med Impact HK.

Min snällhetspromenad 
med ImpactHK
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Text::Måns Olsson Bild: Lena Löfling

HUNGRIG SOM KING KONG 
I HONG KONG?

Vad gör vi då? Jo, glöm nudlar, dim sum, 
och indisk biryani – nu ska vi gå på skatt-
jakt efter det bästa köttet. Och glöm även 
den ananasgratinerade fläskfilén tillagad 
på engångsgrillen framför husvagnen på 
campingen i Hudiksvall. Med kött menar 
vi steak. Riktig rejäl beef a la tjuren Ferdi-
nand (eller den, i alla fall hemma i Sveri-
ge, växande trenden att tillaga en gammal 
mjölkkossa)! 

Innan vi beger oss ut på gator och torg 
i ur och skur, så kan det vara värt att en 
gång för alla försöka reda ut vad de olika 
delarna av kossan heter på både svens-
ka och engelska. För att göra det lite mer 
komplicerat så verkar inte alltid olika län-
ders styckningsscheman se likadana ut. 
Men i grova drag så verkar följande vara 
bra riktlinjer om man ska jämföra svenska 
bitar med sina amerikanska ekvivalenter, 
passande för menyerna i vår hemstad:

Det finns ett fantastiskt utbud av olika 
steakhouses i Hongkong, från enklare bi-
stros till riktigt luxuös fine dining, med ur-
sprung från jordens alla hörn (hur det nu 
kan finnas hörn när jorden är rund som en 
boll?). Med tillhörande lika stor prisskill-
nad bör tilläggas. En anonym subgrupp 
inom den svenska Hongkong-kolonin har 
under en längre tid utforskat diverse res-
tauranger i glada vänners lag, och det är 
ett axplock av de högst rankade som vi nu 
kan presentera för vår vrålhungriga vän 
King Kong – samt Bulletinens läsare. Då 
tycke och smak är ett relativt subjektivt 
begrepp har vi inte rangordnat dem i nå-
got annat än stigande alfabetisk ordning. 
Rekommendationer: (i) förrätt; (ii) steak.

Bistecca
Italiensk restaurang mitt i Lankan, som 
skulle passa perfekt i en Sopranos-episod 
eller i vilken amerikansk-italiensk gan-
gsterfilm som helst. Livlig atmosfär, bra 
service, och med möjlighet att smälta ste-
aken med hjälp av en limoncello om man 
skulle känna sig som en snok som har 
svalt en bisonråtta.
Rekommenderat: (i) grilled octopus; (ii) 
Delmonico bone in rib-eye
Pris: $$$
Adress: 2/F Grand Progress Building, 15 
Lan Kwai Fong, Central
Tel: 2525 1308

Bones & Blades
Litet kryp-in i det ständigt mer civilise-
rade Sai Ying Pun. Hoppa in i köttaffären 
Bones & Blades och välj din köttbit, som 
sedan grillas till i systerköket Quarter 
Master som ligger vägg i vägg. Har endast 
ett fåtal bord, och är ett perfekt hak att 
ta med sitt eget vin till middagen för en 
högst resonabel corkage fee.

Rekommenderat: (i) lammkorv;  
(ii) beef filet
Pris: $$
Adress: 1 Second Street, Sai Ying Pun
Tel: 2540 0052

La Vache
Nere i en källare i Soho, med samma enk-
la koncept som de globalt mer välkända 
L’Entrecôte-restaurangerna. Det vill säga 
det finns bara en rätt på menyn: Trimmed 
entrecôte steak ”La vache!” with special 
house sauce, French fries and green sa-
lad. Exemplariskt ställe för den som lider 
av beslutsångest!
Pris: $$
Adress: 48 Peel Street, Central
Tel: 2880 0248

Morton’s
Den kanske mest klassiska av alla ameri-
kanska steakhouse-kedjor, grundad i Chi-
cago, som idag även har restauranger i ett 
flertal större städer i Asien. Ett steak-ätar-
nas Mekka! Till skillnad från många av de 
amerikanska restaurangerna som ligger 
i källare, så hittar man den i Hongkong i 
Sheraton med utsikt över hamnen.
Rekommenderat: (i) jumbo shrimp cock-
tail; (ii) prime rib
Pris: $$$$
Adress: 4/F Sheraton Hotel, 20 Nathan 
Road, Tsim Sha Tsui
Tel: 2732 2343

Porterhouse
Om man vill ha en blandning av både 
seafood som förrätt och steak som hu-
vudrätt, så är det här definitivt dit man 
ska styra kosan för en härlig middag. Då 
Porterhouse är beläget i California Tower 
i LKF kan man även med fördel åka upp 
till Cé La Vi på takterrassen och ta sig en 

Engelska Svenska

Brisket Bringa 
Rib-eye; prime rib Entrecote 
Beef knuckle Fransyska 
Chuck Högrev 
Skirt steak Mellangärde 
Butcher’s steak; hanger steak Njurtapp 
Beef shank Nötlägg 
Tenderloin; fillet of beef Oxfilé 
Beef rump Rostbiff 
Sirloin; strip loin Ryggbiff 
Porterhouse Porterhouse

Tänk er den gamla välkända gorillan King Kong som klättrade upp i Empire State 
Building, istället klättrandes upp The ONE på Nathan Road i jakt på ett riktigt 

skrovmål. Nu när våren börjar närma sig sommar så har vi på Mat- och Dryckes- 
redaktionen hunnit bygga upp en aptit i paritet med en riktigt utsvulten King 

Kong som tvingats leva på sallad och blad under en längre tid. 

Hendricks & Tonic med gurka, såväl före 
som efter maten.  
Rekommenderat: (i) seafood platter; (ii) 
Porterhouse såklart!
Pris: $$$
Adress: 7/F California Tower, 30 d’Aguilar 
Street, Central
Tel: 2522 6366

Ruth’s Chris
Konkurrenten till Morton’s, också från an-
dra sidan Stilla Havet. Klassisk inredning 
i mörkt trä och lädersoffor, vilket gör att 
man nästan känner sig som en välbärgad 
redare på den gamla goda tiden när man 
hade stil och hyfs nog att inreda kontoren 
på liknande sätt. Boka inte bord i huvud-
matsalen, utan i avdelningen till höger 
innan man kommer dit, och man glöm-
mer att man är i Hongkong.
Rekommenderat: (i) barbecued shrimp; 
(ii) porterhouse for two
Pris: $$$$
Adress: Lippo Centre 2, 89 Queensway,  
Admiralty
Tel: 2522 9090

Tango
Lika trevligt och livligt som Bistecca, 
men som namnet antyder med rötter-
na i Argentina. Servicen och atmosfären 
gör att man faktiskt nästan skulle kunna 
tro att man är i det fantastiskt sprudlan-
de Puerto Madero-distriktet i Buenos 
Aires. Förrättsmenyn innehåller ett par 
ceviche-tallrikar, uppenbarligen inspire-
rade från grannlandet (och rivalen) Chile 
– även de väl värda att prova.
Rekommenderat: (i) empanadas; (ii) 
bone-in sirloin
Pris: $$
Adress: 1/F Carfield Commercial Building, 
77 Wyndham Street, Central
Tel: 2525 5808

Wooloomooloo Prime
Anländ gärna en halvtimme före midda-
gen för en trevlig aperitif på takterrassen, 
med utsikt över södra delen av Kowloon 
och Hong Kong Islands skyline. Om man 
vill äta i en modern fine-dining atmosfär 
så blir det nog inte bättre än i denna Aus-
sie-pärla. Boka fönsterbord, så blir det 
ännu mer bang for the buck.
Rekommenderat: (i) pan seared Hokkaido 
scallops; (ii) Wagyu tomahawk (om man 
är 3-4 personer)
Pris: $$$$
Adress: 21/F The ONE, 100 Nathan Road, 
Tsim Sha Tsui
Tel: 2870 0087

Cabernet Sauvignon
Vad man dricker till en rejäl steak? Jodå, 
det är inte mycket som går upp mot en 
klassisk Cabernet Sauvignon från Kalifor-
nien. Det som egentligen satte Cali Cab 
på den internationella vinkartan var den 

berömda blindprovningen mot några av 
de främsta franska vingårdarna, i Paris 
i mitten av 70-talet, då USA mot alla då-
varande experters odds vann. Mest känt 
är väl Napa Valley, som tar sin början vid 
Yountville (ett bra samhälle att slå bas-
läger i när man utforskar Napa) ca. en 
timmes bilfärd norr om San Francisco. Så 
förutom de mer vanligt förekommande 
Beringer och Robert Mondavi, håll även 
utkik efter t.ex. Duckhorn, Cakebread, 
Hall och Shafer. Ett annat tips, för en mid-
dag hemma i lyan, är The Prisoner som då 
och då dyker upp i hyllorna på CitySuper.

Till nästa gång, framåt marsch!

//måns

“Ska vi gå på 
cabaret?”, sa Bill.

”Hellre dricka 
Cabernet!”, sa Bull.
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SVERIGES GENERALKONSULAT
Sveriges generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212, 
generalkonsulat.hongkong@gov.se | www.swedenabroad.se/hongkong

SWEA HONG KONG
SWEA – Swedish Women’s Educational Association, Ordförande: Karin Haqvinsson | sweahongkong@gmail.com | www.hongkong.swea.org

Bild: A
ndrea Björsell

På gång i höst

Höstens program är ej satt än men  
vi kan lova att det kommer bli ett 
kanonprogram. Håll utkik på vår  
Facebooksida.

Dock så har vi följande aktiviteter 
redan inplanerade:
Välkomstfika; 30 augusti
Välkomstlunch: 11 september
Välkomstcocktail: 26 september

SWEA International firade 40 år
SWEA International firar 40 år i år 
och det har firats runt hela jorden. 
Här i Hongkong valde vi att fira med 
en riktigt härlig svensk sommarlunch.

Hongkong är en härlig stad med massor 
av fördelar. En av de få nackdelarna är att 
det är svårt att få tag i bra lokaler till rim-
ligt pris när man ska ha en lite större till-
ställning. Så vi var extra glada när Swean 
Karin Eckerberg erbjöd sitt hem för vårt 
40-års kalas. 

Så den 10 maj bjöd styrelsen in till 
firande, högst upp (nästan i alla fall) på 

Victoria Peak hemma hos Karin. Och inte 
nog med att Karin erbjöd sitt hem med 
allt vad det innebär så var det även hon 
som fixade det mesta till själva lunchen, 
med hjälpande händer från ett gäng  
andra Sweor.

Det blev en härlig eftermiddag, med 
mycket god mat och dryck, många skratt 
och härliga möten. Och till råga på allt så 
bjöd Hongkongvädret på uppehåll mitt i 
den regnigaste perioden hittills i år.

Stort tack till alla er som kom och 
som sagt, ett extra tack till Karin.

Nu när vi har avklarat nationaldags- och midsommarfirandet på PMQ (tack till alla som 
kom!) så återgår vårt fokus till att förbereda årets stora projekt: Swedish Winter 2019. 
Under perioden 2–22 december kommer Tsim Sha Tsui att förvandlas till en svensk 
vinterupplevelse med julmarknad, julkonserter och vintersport (inklusive en ishock-
eyrink med riktig is!). Många aktörer både i Sverige och Hongkong är involverade i 
projektet som är den största enskilda satsning som generalkonsulatet någonsin gjort. 
Vi ser fram emot att se er alla i TST i december!

Generalkonsulatet bevakar och rapporterar om MR-situationen i Hongkong kontinu-
erligt. Vi för dialog med ett stort antal organisationer från det civila samhället inklu-
sive MR-försvarare. Vartannat år skriver generalkonsulatet en rapport om de mänsk-
liga rättigheterna i Hongkong. Årets rapport finner ni på regeringens hemsida: www.
regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rappor-
ter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden

Jag heter Camilla Porling och jag ar-
betar med generalkonsulatets stora 
spännande satsning i december – 
Swedish Winter. Det är fantastiskt 
roligt att få en inblick i konsulatets 
arbete och att vara en del av konsu-
latets trevliga gäng och arbetsplats. 
Som familj drömde vi i många år 
om att flytta till Hongkong, och eft-
er snart två år här tycker vi faktiskt 
att det är till och med bättre än vi 
hade förväntat oss!

Love the Swedish 
Winter 2019

Generalkonsulatet bevakar mänskliga rättigheter

Ny medarbetare på 
generalkonsulatet

Val till Europa- 
parlamentet
I slutet av maj hade generalkonsulatet 
röstmottagning för Europaparlaments-
valet. Det var bra uppslutning och det var 
många som kom förbi och röstade. I riks-
dagsvalet förra året mottag generalkon-
sulatet 440 röster från svenska medbor-
gare, vilket är en mycket bra siffra. Denna 
siffra kommer vi inte upp i denna gång, 
men det är roligt att så många engagerar 
sig!         
                                                        
Vi vill också påminna dig om att se över 
ditt pass för kommande semesterresa. 
Många länder kräver en giltighetstid av 
passet i minst 6 månader, så kanske är 
det dags att förnya ditt pass. 

Gå in på vår hemsida för att boka tid.  
www.swedenabroad.se/sv/
utlandsmyndigheter/hong-kong/ 

Snart är det sommar men vi 
tänker vinter
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Plötsligt är du där, en riktigt god vän. 
En som förstår, någon som jag gär-
na delar några förtroenden med. Vår 
vänskap blir stark och känns ömse-
sidig och äkta. Och så flyttar du hem 
igen. Här står jag. Kvar. Ensam.

Det är oundvikligt. Vi är människor. Fast 
att vi vet att mötas och skiljas är livets 
gång, så gör det ont varje gång det är dags 
att skiljas. Något som vi utlandssvenskar 
får känna på, kanske hårdare än när vi 
lever hemma i Sverige. Vi är mera utsatta 
här långt hemifrån, nätverket är glesare. 
Då betyder en vän så mycket mer. Kan-
ske finns det bara en riktig vän… och så 
kommer dagen då våra vägar skiljs åt. Ett 
nytt kontrakt, en annan möjlighet, något 
som händer hemma. Ja det finns inga då-
liga skäl till förändringarna, jag förstår…. 
Men det gör ont ändå.
Livet långt hemifrån gör att vi får upple-
va den här smärtan, gång på gång. Man 
kan försöka förbereda sig för den, men 
det går inte i praktiken. Jag mötte någon 
i våra verksamheter som sa att hon inte 
längre engagerade sig lika djupt i vänska-
pen, för det gör så ont när förändringarna 
kommer, istället fick hon lära sig leva med 
längtan efter en riktig vän…

Det finns ingen enkel lösning. Vänskapen 
har två sidor, glädjen och närheten mot-
svaras av skiljandets smärta. Och det här 
händer oss igen och igen och igen… Nu 
kommer sommaren, och förändringarna 
i Svenskkolonin kommer. Några lämnar 
Hongkong för nya utmaningar på nya 
platser, några flyttar helt enkelt hem. Och 

några nya kommer att komma. Vi som har 
varit här ett tag behöver komma ihåg hur 
det är att vara ny i stan. Hur välkommet 
det är med tips, med lite prat, med lite 
hjälp att hitta in i ett sammanhang. 

Hur ser det ut för dej? Flyttar du eller ses 
vi efter sommaren? I vilket fall hoppas jag 
du får en fin sommar på alla sätt, och att 

när hösten kommer så är vi laddade för 
nya steg på livets, vänskapens, utmaning-
arnas, hoppets och kärlekens väg.

Varmaste hälsningar

Gustav Jacobsson
Svenska kyrkans präst i Hong Kong / Kina

MÖTAS OCH SKILJAS är livets gång…

SVENSKA KYRKAN
Svenska kyrkan i Kina/Hong Kong, (+852) 6626 4145, hongkong@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se/hongkong 

BUSINESS SWEDEN
Business Sweden Hong Kong -The Swedish Trade and Invest Council, Room 1902-5, 19/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, Wan Chai, HK 
hongkong@business-sweden.se, www.business-sweden.se  Van Hoang, Trade Commissioner, van.hoang@business-sweden.se, +852 9016 7282

Sommaruppehåll
Nu tar Svenska kyrkan sommaruppehåll i aktivite-
terna. Under juli och augusti har vi inga aktiviteter 
eller gudstjänster. Vi svarar på mejl eller i telefon 
även under den period vi är i Sverige.

Vill du ha information?
Våra månadsutskick beställer man på hemsidan 
svenskakyrkan.se/hongkong

Att kombinera det bästa av två världar
Socialt entreprenörskap har de senas-
te åren blivit allt vanligare i Sverige 
och ett flertal unga svenska företag 
och entreprenörer har fått internatio-
nell uppmärksamhet med sina soci-
ala innovationer och smarta affärs-
modeller. Socialt entreprenörskap är 
företag som är baserade på att skapa 
ekonomiskt och socialt värde. Företa-
gets framgång mäts alltså inte bara 
med finansiella mätetal, såsom vinst 
och marginaler, utan även med sitt bi-
drag till att skapa ett bättre samhälle

På ett sätt kan man säga att socialt en-
treprenörskap lyckas kombinera det bäs-
ta av två världar: från den ideella världen 
tar man ett syfte som lyckas mobilisera 
många människor kring en utmaning 
och tillsammans skapa lösningar på de 
samhällsutmaningar vi står inför och från 
företagsvärlden tar man de finansiella 
komponenterna som ger ekonomisk håll-
barhet som bidrar till lön, skatteintäkter 
och samhällsvälfärd. Dessa företag lyckas 
helt enkelt ”make good while making bu-
siness”. 
 
Som ett av världens mest innovativa län-
der ligger Sverige i framkant både vad det 
gäller sociala start-ups och även med de 
supportstrukturer som finns för att hjäl-
pa den här typen av företag att komma 
igång. Ett exempel på en social start-up 
är Just Arrived som har skapat en digi-
tal plattform för att hjälpa nyanlända att 
komma in på den svenska arbetsmarkna-
den, under år 2017 lyckades Just Arrived 
förmedla över 500 jobb, vilket motsvarar 
den totala mängden nyanlända som fick 
jobb under 2016 på annan väg. 

Ett annat företag som bidrar till hållbar 
energiproduktion är det svenska företaget 
Minesto som har utvecklat en unik ”Deep 
Green Technology”. Teknologin kan pro-
ducera elektricitet djupt ner under havs-
ytan genom att kretsa havströmmar och 
skörda den energi som finns i tidvatten 
med en slags marin drake. Just nu hål-
ler Minesto på att etablera Asiens första 
tidvattenenergibas genom att visa hur 
man kan extrahera marinenergi från Ku-
roshio-strömmen.     
      
Även produktföretaget Solvatten är ett 
svenskt exempel som fått internationell 
uppmärksamhet. Solvatten är en portabel 
vattenrenare som använder sig av solljus 
för att driva reningsprocessen och kunna 
erbjuda hushåll i utvecklingsländer rent 
vatten. Efter 10 år av utveckling och forsk-
ning har produkten nu börjar säljas till 
hjälporganisationer i Kenya och Nepal.
 
Eftersom Sverige har många duktiga 
företag med lösningar inom allt från att 
minska matsvinn, återvinningsteknologi, 
cirkulärekonomi, hållbara transportlös-
ningar och patent på tillverkningsproces-
ser som minskar utsläpp blir vi på Busi-
ness Sweden ofta kontaktade av sådana 
företag för att hjälpa till med att expan-

dera till Asien. Som på så många andra 
ställen i världen står ju Asien inför kli-
matutmaningar, en åldrande befolkning, 
luftföroreningar och andra typer av pro-
blem. Därför kan socialt entreprenörskap 
och företagande få spela en viktig roll i att 
bidra till samhällsförbättring, och på Bu-
siness Sweden i Asien hoppas vi på att få 
hjälpa ännu fler svenska företag att göra 
just det!

Om Business Sweden
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska 
företag att nå sin fulla internationella potential och 
utländska företag att investera och expandera i 
Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och 
praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av 
världens mest intressanta marknader.

Business Sweden har varit verksamma i Hongkong 
sedan 1982 och har hjälpt många företag med 
strategier, affärsutveckling, etablera närvaro och 
växa i Asien. Business Sweden har upparbetat en 
god kompetens, ett brett kontaktnät och ett nära 
samarbete med företagsledare, branschorganisa-
tioner och Sveriges Generalkonsulat.

Kontakta oss så berättar vi mer om Hongkong som 
marknad och hubb i Asien, samt hur vi på Business 
Sweden kan hjälpa till med rådgivning och kontak-
ter för att underlätta en framgångsrik etablering 
och tillväxt.
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SVENSKA SKOLAN

Ordförande: Linda Karlsson Engdahl, svenskaskolanhongkong@hotmail.com, www.svenskaskolan.hk

SVENSKA HANDELSKAMMAREN
SwedCham, 25/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Rd, Wanchai, HK  (+852) 2525 0349, chamber@swedcham.com.hk, www.swedcham.com.hk

Det är äntligen dags för Handelskammarens årliga midsommarlunch! 
Den 21 juni dukar vi upp till en riktig svensk midsommarlunch med sill och potatis, 
köttbullar, skaldjurspaj, västerbottenost, massa jordgubbar och snaps! 
Precis som förra året är vi väldigt glada över att kunna hålla till på W Hotel i Elements, 
varmt välkomna! 
Anmälan och mer information finns på vår hemsida www.swedcham.com.hk

Välkommen på Midsommarlunch! 

Fira midsommar med Young 
Professionals!  
Handelskammarens Young Professionals bjuder återigen på firande till sjöss! 
Valborgsjunken blev en succé och denna gång är det dags för 
midsommarfirande. På midsommardagen den 22 juni är det dags för den årliga 
och mycket efterlängtade midsommarjunken. Detta är ett YP event du inte vill 
missa! Är du inte YP medlem än är detta det perfekta tillfället att bli det för att 
följa med på YPs kanske roligaste fest. Förvänta dig sol, bad, fest och förstås 
svensk midsommarmat!

Handelskammaren önskar 
er en glad sommar! 

Handelskammaren önskar er alla en fin sommar och hoppas att ni alla får en av-
kopplande semester! För er som kommer att hålla till i Hongkong vill vi även passa 
på att tipsa om sommarens Nordiska luncher! Under fyra tillfällen denna sommar 
kommer de Nordiska Handelskamrarna (Danska, Norska, Finska och Svenska) tu-
ras om att anordna nätverksluncher. Ta med en kompis eller kollega, avnjut en god 
lunch och träffa medlemmar från våra kära grannländer! Mer info om luncherna 
finns på vår hemsida www.swedcham.com.hk

Missa inte Handelskammarens 
populära kräftskiva den 6 
September på The Royal Hong 
Kong Yacht Club!

Save th
e D

ate
!

Under påsklovet hade vi besök av kusinerna som bor i Sverige. Den äldsta tjejen, 
10 år, följde med oss till svenska skolan. Efter ett tag utbrister hon ” Men ni gör ju precis 
samma saker som vi gör hemma i Sverige.” Japp, det gör vi och det är därför det är så 
bra för svenska barn som bor utomlands att gå i svenska skolan. 
Vi närmar oss nu sommar och skolavslutning. Pågående projekt håller på att avslutas 
t ex har vi gjort delar av nationella proven år 3,  år 6 och år 9, eleverna väntar nu på 
resultatet. Dessutom hoppas vi att kunna vara med och sjunga på nationaldags- och 
midsommarfirandet den 31/5.  
Söndagen den 31 mars hade vi vår årliga brännbollsturnering i Discovery Bay. Vi fick 
en härlig dag med tuffa spel och mycket spring tillsammans. Turneringen avslutades 
med medtagen matsäck samt prisutdelning. Priserna bestod i år av böcker på svenska.  

Tack för den här terminen och trevlig sommar önskar vi er alla! Ett särskilt tack till de 
kompisar som lämnar oss för att fortsätta med nya äventyr, både i Sverige och i andra 
länder.  

Till nya och befintliga elever, varmt välkomna tillbaka efter sommaren! 
Malin, Elvira, Ajla, Hanna, Melissa, Maria och Ella 

Vi vill gärna höra från dig som har en pedagogisk ådra och är intresse-

rad av att arbeta med barn och utbildning, samt vill vara med och bidra 

till en fortsatt bra svenskaundervisning i Hongkong. Vid intresse, maila 

oss, svenskaskolanhongkong@outlook.com så berättar vi mer.

”Men ni gör ju precis samma saker 
som vi gör hemma i Sverige.”  

Svenska skolan 
söker lärare och 
assistenter! 

Hur är det då att 
vara elev i svenska 
skolan?
  
Det är bra men vi kan få svårare upp-
gifter. /Victor 

Det bästa är att man har julpyssel. 
Man kan gå i svenska skolan för att 
lära sig svenska eller för att träna så 
man inte glömmer det. /Theo 

Svenska skolan är bra därför man kan 
lära sig jättemånga saker och vi leker 
alltid och gör roliga spel. /Olivia 
Jag tycker om svenska skolan för att 
vi får lära oss att skriva och lärarna är 
snälla. /Mimi 

Man lär sig saker som svenska kom-
pisarna hemma i Sverige lär sig i sin 
vanliga skola. /Agnes 

Jag älskar svenska skolan för at det är 
jättekul. Jag trivs bra här och lär mig 
själv massor svenska. # Jag älskar rast. 
/Nils 

Jag tycker svenska skolan är bra för  
jag lär mig mycket om Sverige och 
svenska. /Lukas 

Svenska skolan håller svenska vid liv 
i Hong Kong bland barn och vuxna./
Viktoria 

Svenska skolan är bra och coolt. Jag 
har många bra kompisar här och jag 
trivs bra här med mina snälla lärare 
och kompisar. /Anonym 
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I blickfånget
Ge och få på samma gång!
H&M var det första varumärket att börja med klädinsam-
lingslådor i alla butiker runt om i världen. 

Här kan du lämna in de kläder du inte vill ha mer, vilket 
märke som helst, oavsett skick på kläderna. Det är dess-
utom superenkelt. Du lämnar dina kläder till en av H&M´s eller Monki´s insamlingslådor 
(fungerar även på Other Stories i Sverige) som oftast är placerade bakom disk i butiken 
och får en voucher som belöning med dig hem!

Vad händer med dina gamla kläder? De återanvänder, återvinner eller ser till att dina 
kläder får en ny ägare. 

Att göra i sommar

26–30 Juli  
Ani-com and Games 
Hong Kong
Hongkongs förmodligen 
hetaste evenemang i den 
digitala underhållningen, 
serier, videospel, leksaker 
och samlingsplatsen för den 
spelintresserade.  
www.ani-com.hk
Samtidigt på samma plats 
hålls även e-Sports & Music 
Festival.
Hong Kong i Hong Kong 
Convention Centre mellan 
den 26–28 juli.

15–19 Augusti 
Hong Kong Food Expo 
Sommarens största kulina-
riska händelse återkommer 
större och bättre. Smaka på 
maträtter från världens alla 
hörn. 
Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre, 1 Expo 
Drive, Wan Chai

26 & 27 Juli 
Westlife, The Twenty 
Tour
The Venetian Macao, Cotai
Den irländska super pop-
gruppen som har sålt över 
55 miljoner skivor världen 
över. De behöver inte någon 
närmare presentation ni 
känner säkert igen hitsen 
Swear it Again, Raise Me 
Up and Unbreakable. www.
cotaiticketing.com

Ge till de hemlösa
Har du gamla hotell toalettartiklar eller flygplanskit över? Lämna 
dem gärna till Glow Spa i Central. De ger dem vidare till de 
hemlösa i Hong kong. Har du oöppnade förpackningar av tvål, 
rakhyvlar, tandborstar, tandkräm etc så är du självklart välkom-
men att lämna det också! Adress: Glow Spa Hong Kong, 9th F 
Parker House, 72 Queens Rd Central, Central.

Skänk bort dina gamla möbler
Har du möbler du inte behöver 
längre? DB Mothers & Friends är ett 
företag som tar emot gamla möbler 
och ger till bättre behövande här i HK 
men också andra delar av världen.

Du kan lämna dem på deras upp-
samlingsplatser eller boka en tid för 
upphämtning. Vid upphämtning tar 
de en avgift beroende på möblernas 
storlek.

www.2ndhanditem.wordpress.com 
eller ring direkt för upphämtning av 
dina möbler tfn: 9677 6676

För hunden

En sval säng för vovven
Den varma sommaren är jobbig för de flesta hundar i Hongkong. 
Den här smarta hund mattan “Cool Pet Pad”  från “The Green-
PetShop” aktiveras av din hunds vikt/kroppsvärme. Så det be-
hövs ingen elektricitet, inget vatten eller kyl. Den kräver mycket 
liten vikt för att den ska aktiveras så även de minsta husdjuren 
kan svalna på XL-kudden! Efter bara en kort stund på “Cool Pet 
Pad” kommer de att känna sig både lugnare och svalare.

The Green Pet Shop Dog Cooling Mat finns att köpa på tex 
Amazon.

För familjen

Sommarens strandspel är Spike Ball
Spike Ball är ett roligt spel som man spelar med 4 spelare upp-
delade på 2 lag och passar för alla åldrar. Det är enkelt att lära 
sig och smidigt att ta med sig. Placera nätet i mitten och spela 
bollen mellan er. Man har två passningar på sig inom laget innan 
man måste returnera bollen med en studs mot nätet. Målet 
är såklart att finta bort motståndarlaget – utan att själv missa 
nätet! Poäng ges när ett lag misslyckas med att spela tillbaka 
bollen, och det lag som först får ihop 21 poäng vinner.

Finns att köpa bl a Amazon.

För barnen

Ordentligt med solkräm?
Nu kan du enkelt kontroll-
era om du har tillräckligt 
med solskyddsmedel på 
huden med din telefon. 
Sunscreenr låter dig se var 
du har missat en plats när 
du applicerade solskydds-
medel eller var det slitits bort efter svettning, simning eller 
handdukstorkning. Håll dina nära och kära säkra i solen med 
Sunscreenr. www.sunscreenr.com Pris 79 USD

I  B L I C K F Å N G E T

Text: Pernilla Bergqvist

We help you achieve 
your ambitions in Asia
We help you achieve 
your ambitions in Asia
Opportunities in Asia are vast and varied. Whatever 
your ambition is for the future, we are uniquely 
positioned to help you turn it into reality. As the 
leading Nordic corporate bank in the area, we are 
on the ground to support you every step of the 
way. With decades of experience, and with offices 
throughout the region, we are well-placed to meet 
your corporate, financial institution and private 
banking needs.

Contact SEB now and find out where your ambition 
can take you.

sebgroup.com/corporations-and-institutions

TIPS PÅ ÅTERVINNING

REDO FÖR SOMMAREN

För smartphonen

Smartphone skydd
Catalyst tillverkar tunna, greppvänliga och 
snygga skydd för din smartphone. Dessa 
skydd är vattentäta så långt ner som till 10m 
djup och skyddar på fall från 2m. Dessutom är 
de smuts och sand tåliga. Perfekt för sommarens 
äventyr helt enkelt! Finns för de flesta modeller. 

Läs mer här www.catalystcase.com



Your Nordic Bank in Greater China
Handelsbanken has been operating in 
Greater China for more than 35 years. 
Today we are the Nordic bank with 
the largest presence in the region. 

As your banking partner we are here 
to help your business succeed. When 
banking with us you will benefi t from 
local knowledge and experience as well 
as a high level of fl exibility and personal 
service. 

Our offering includes full-service 
corporate banking, from all types of 
fi nancing to a wide range of cash 
management services. 

As an experienced member of the 
local clearing system, our payment 
services are second to none. 

handelsbanken.com

Anders Bragée Corporate Account Manager,  Shui Yim Chin Senior Trade Finance Manager, 
Johan Andrén General Manager Hong Kong branch, Florence Chan Senior Account Manager, 
Jimmy Bjennmyr Head of Corporate Banking.

Contact us to fi nd out more about how we can help your business.

Shanghai - Mikael Westerback +86 21 5331 7888, Jimi Flodin +86 21 5331 7821

Hong Kong - Johan Andrén +852 2293 5388, Jimmy Bjennmyr  +852 2293 5326

Taipei - Amy Chen +886 2 2563 7458 

Beijing - Joakim Hedhill +86 10 6500 4310

Anders Bragée 
Corporate Account 
Manager

Shui Yim Chin 
Senior Trade Finance 
Manager

Johan Andrén 
General Manager 
Hong Kong branch

 Florence Chan 
Senior Account 
Manager

Jimmy Bjennmyr 
Head of Corporate 
Banking
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