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a Resa som gör skillnad
Intresset för volontärresor är rekordstort. Den som vill resa 
och samtidigt göra något meningsfullt kan välja mellan allt 
från att arbeta med barn till att umgås med lejon, pandor 
eller vithajar. DN har besökt några volontärer i Kapstaden.
 

text och foto: Jannike Kilhberg
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A
tt kombinera en 
längre resa med att 
göra en insats och 
bidra ekonomiskt 
till behövande har 
fått volontärresor-

na att växa kraftigt. Det är den form 
av hållbar turism som ökar mest. 
De senaste åren har det också dykt 
upp en rad kommersiella reseby-
råer som säljer volontärresor. 

– De ökar hela tiden. När vi 
började 2005 fanns knappt ordet 
volontärresa, i dag inns ett tiotal 
aktörer här i Sverige, säger Stefan 
Sterve partner på resebyrån Vo-
lontärresor. Han var med och star-
tade företaget, första året skickade 
de i väg 16 personer, i dag är det 
ett hundratal volontärer som åker 
varje månad. 

Volontärresebyråerna  förmedlar 
deltagande i olika hjälpprojekt i en 
mängd länder över hela världen, 
främst Afrika, Asien och Latiname-
rika. Man kan välja mellan allt från 
att arbeta på barnhem, skolor eller 
i fotbollsprojekt till att tvätta ping-
viner, dyka med hajar eller ta hand 

om jättepandor, schimpanser, lejon 
och elefanter. 

Tidigare var volontärjobb något 
som hjälporganisationer och bland 
annat Latinamerika- och Afrika-
grupperna ordnade och man var 
borta i två år. Dagens volontärresa 
är mer lik en upplevelsesemester 
eller bildningsresa.  Resorna är från 
två veckor upp till sex månader och 
man betalar själv, räkna med mel-
lan 5 700 och 12 000 kronor för två 
veckor. Då ingår inte själva resan, 
men information, introduktion, 
viss mat och husrum. Delar av avgif-
ten går också som ekonomiskt stöd 
till projekten.

Den vanligaste  volontären är en 
kvinna i 20-årsåldern, men allt ler 
hakar på trenden, inte minst perso-
ner i övre medelåldern.

– Vi har även börjat notera att fa-
miljer med yngre barn är sugna på 
att åka i väg, det är väldigt kul, säger 
Stefan Sterve.

Det inns många olika anledning-
ar att bli volontär.

– Några kommer för att de vill 
göra en insats, en del blir hitskick-

ade av sina föräldrar för att de ska 
lära sig något och växa upp, andra 
vill förverkliga sig själva och för vis-
sa är det en bra erfarenhet att ha i 
sitt cv, berättar Toby Dixon, chef för 
den sydafrikans ka volontärorgani-
sationen You2Africa som tar hand 
om många svenska volontärer.

Toby berättar 
att han växte 
upp på en li-
ten ö utanför 
skots ka kusten 
och kom första 
gången till Syd-
afrika 1997. Han 
förälskade sig i 
landet och job-
bade på barn-
hem. Det var 
svårt att hitta volontärjobb och med 
sina erfarenheter från resebolag i 
London startade han 2001 sitt eget 
företag.

– Alla skrattade åt mig när jag sa 
att jag skulle starta volontärrese-
byrå. Första året hade jag 8 volon-
tärer, tio år senare hade jag 600, 
berättar Toby Dixon.

Ungefär 10 procent, 60 personer, 

är svenskar som har rest med något 
av de svenska reseföretag som han 
arbetar med. 

Medan vi i hans lilla blå bil åker 
runt mellan projekt i olika kåkstäder 
runt Kapstaden berättar Toby om 
vad en volontär kan vänta sig här.

Alla som kommer  till honom 
startar med ett introduktionsmöte 
en fredag. Under helgen blir det ut-
lykt och guidning i Kapdistriktet. På 
måndag morgon blir man skjutsad 
till det projekt man ska jobba på.

– Första veckan, då volontärerna 
ska möta allt det nya, brukar jag kal-
la ”nervösa veckan”, berättar Toby. 

– Andra veckan kallar jag ”käns-
losamma veckan”. Då gråter nästan 
alla. Nervositeten har lagt sig, allt 
nytt börjar sjunka in och vissa upp-
levelser är känslomässigt jobbiga, 
berättar han.

Andra veckan  brukar också många 
bli förkylda, det är många nya bak-
terier som väntar på volontärerna. 

Kapstaden är en väldigt segre-
gerad stad där de lesta färgade 
och svarta bor i kåkstäderna som 
kilometer efter kilometer kantar 

Resor

”Det är inspirerande att träfa människor som vill göra något 
annat än att ligga vid poolen när de reser.”

Toby Dixon
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Kapstaden

motorvägen från lygplatsen in till 
city. Trots många skruttiga byggna-
der och dammiga vägar är de fung-
erande samhällen. Där inns också 
inare hus och invånarna består 
som på and ra ställen av såväl arbets-
lösa som medelklass, men miljön 
och kulturen är långt från det man 
är van vid i Sverige. Projekten med 
barn ligger oftast i kåkstäderna, 
men volontärerna bor inte där utan 
i mer välbärgade och ”vita” miljöer 
och får skjuts till och från sina pro-
jekt.

Fyra volontärer får plats i det lilla rummet. 
Balkongen utanför har utsikt över havet.

Candi Horgans villa är hem för många volontä-
rer. Här är ständigt liv och rörelse.

Många av Kapstadens invånare bor i kåkstäder, 
där ligger också de lesta volontärprojekten.  

Frida Petersson trivdes bland barnen i Kid-
dies Corner, daghemmet i Masiphumelele 
där hon arbetade som volontär. Foto: Privat
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Jag blir glad och imponerad av de 
unga volontärerna jag möter som 
redan efter ett par veckor rör sig 
hemtamt på sina jobb i en miljö som 
de lesta Sydafrikaturister aldrig 
ser. Där tar de tar hand om snoriga 
barn, av vilka många dessutom har 
hiv och tbc, sparkar fotboll eller skö-
ter om djur.  Det är inspirerande att 
träfa människor som vill göra något 
annat än att ligga vid poolen när de 
reser. Och visst låter det som en kly-
scha men det är faktiskt så att den 
värme och livsglädje vi möter på de 
olika projekten värmer mer än solen 
på stranden.

Volontärtiden  i Kapstaden är inte 
bara arbete. På kvällar och helger 
inns tid att uppleva den fantastiska 
staden med omgivningar. Toby Dix-
on hjälper till med att boka äventyr 
som safari eller dyka med vithajar, 
men aktiviteterna får volontärerna 
betala själva. 

Toby hävdar att det inte har in-
träfat någon större incident eller 
olycka med någon volontär.

– Det är inte särskilt mycket 
våldsbrott i Kapstaden, men många 

Fakta. Volontärresor

 ○ Kortare volontärresor inns till 
cirka 25 länder, främst i afrika, asi-
en, Central- och latinamerika. Bland 
svenskar är engelsktalande länder 
i afrika mest populärt. internatio-
nellt sett är Thailand det land som 
tar emot lest volontärer, Kapstaden 
är den största volontärorten.

 ○ En volontärresa kostar mellan 
cirka 5 700 kronor till cirka 12 000 
kronor för två veckor som är mini-
mitiden. djurprojekt är generellt 
dyrare än arbete med barn. 
Tänk på detta innan du bokar 
en volontärresa:

 ○ Kontrollera att organisationen du 
ska åka med är välkänd och seriös.

 ○ Fundera på vad du vill göra och 
vart du vill åka.

 ○ Hur vill du bo, i familj eller på 
vandrarhem? 

 ○ Var beredd på att du kanske inte 
får det projekt du bestämt hemifrån.

 ○ Kontrollera att du har försäk-
ringar som täcker.

 ○ Kolla i god tid vilka vaccineringar 
du behöver.

 ○ Kontrollera vad du får för dina 
pengar och om de lokala projekten 
får del av avgiften?

 ○ Tänk på att resan totalt blir 
betydligt dyrare än avgiften för 
volontärarbetet. Oftast ingår mat, 
logi, volontärplats och en lokal 
organisation som tar hand om dig på 
plats i avgiften. Flygresor, vaccina-
tioner och uppehälle samt utlykter 
under vistelsen får du betala själv 
och de kan kosta mer än avgiften för 
själva projekten.
Några resebolag för volontärer: 
volontarresor.se, kilroy.se, ial.se 

statravel.se, blueberrysprak.nu, 

goodtravel.se,scaninaviainst.se, 

goxplore.se, projects-abroad.se, 

solidaritytravels.se,   

travel-to-teach.org

Läs på nästa uppslag om fyra 
volontärer i Kapstaden.

är arbetslösa så det är klart att stöl-
der förekommer så man ska vara 
normalt försiktig, säger Toby.

Någon enstaka gång har han fått 
skicka hem en volontär som har 
prioriterat festande framför arbete.

Volontärtiden ger starka intryck 
och nya lärdomar. Enligt en under-
sökning som svenska resebyrån Vo-
lontärresor har gjort bland 350 av 
sina volontärer sa 9 av 10 att de fått 
ändrade värderingar, 8 av 10 att de 
blivit mer intresserade av globala 
rättvisefrågor, 7 av 10 hade skänkt 
gåvor i efterhand till sina projekt 
och 5 av 10 hade påverkats i sitt val 
av studier eller yrke.

Enligt Toby kommer var tredje av 
hans volontärer tillbaka. Ofta då på 
egen hand efter direktkontakt med 
honom. Många återvänder med 
sina föräldrar för att visa vad de har 
arbetat med. Ibland blir även för-
äldrarna volontärer.
jannike.kihlberg@dn.se

Hej våren! 
Tere Tallinn!

Vårens bästa erbjudande
till Tallinn!

Estland ligger endast en kryssning bort och är ett av Sveriges närmaste 

grannländer. Här finns lysande möjligheter att njuta av livet – Spa-

upplevelser, sköna uteserveringar, mysiga caféer och trendiga restau-

ranger – ett bra alternativ för dig som vill 

resa bort några dagar till en lägre kostnad. 

 Kom ut på havet, unna dig shopping, 

skön avkoppling, god mat och dryck. 

Se vårens heta och fartfyllda show 

Hot Vibrations ombord. Hårresande 

akrobatik, exotiska afrikanska och 

afrocubanska rytmer. 

 Boka en 40-timmars kryssning till

Tallinn med en middag inkluderad.

Kryssning & 
middagsbu� é fr

388:–
Prisex/person. Ingår: 
båtresa, del i B4-hytt, 

1 middagsbu� é 
exkl dryck. 

www.tallinksilja.se   08-22 21 40*

Tallink Silja Butiken, Sveavägen 14 & Cityterminalen
*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. 

Gäller utvalda avgångar t o m 31.5 2013. Begränsat antal platser. 
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Volontärer i Sydafrika 

Frida Petersson, från Traryd, jobbar i två 
månader med barn i Masiphumelele, en 
 kåkstad med 60 000 invånare i Hout Bay. 

○○–○Jag kan rekommendera det här. Det är 
bra att kombinera resa med att vara vo-
lontär, säger Markus.

Vi träfas en varm morgon på Kene-
mere primary school för barn upp till 12 
år där Markus tillsammans med Jeremy 
från den lokala organisationen Life Zone 
börjar dagen med idrott för några klasser. 
Skolan har ingen idrottslärare eller ut-
rustning så utan fotbollsprojektet, ingen 
träning. 

Senare på dagen blir det ytterligare 3–4 
skolor.

–○Många av eleverna tycker att det är 
coolt att jag kommer från Sverige. Flera 
har varit i Sverige på Gothia cup eller på 
Piteå summer games.

Projektet plockar de bästa eleverna 
från lera skolor för att delta i internatio-
nella turneringar. Det fungerar också som 
motivation för alla elever.

–○Jag är förvånad över att många är så 
glada trots att de kommer från svåra för-
hållanden. Jag är också förvånad över 
att det är så bra disciplin och ordning. 

De kallar mig Mister Referee, säger han 
leende medan han bestämt dirigerar ett 
gäng killar som ska hoppa mellan ringar 
på marken.

När vi talas vid efter att han kommit 
hem frågar jag om volontärtiden ändrat 
hans värderingar.

–○Ja, deinitivt. Att man i Sydafrika delar 
med sig och använder allt. Har man mat 
kvar på sin tallrik så tar man med den ut 
och ger den till någon annan, man använ-
der allt. 

–○Nu jobbar jag på restaurang där det 
slängs mycket mat, det känns så fel på nå-
got sätt, berättar Markus och fortsätter:

–○Jag tillhör slit- och släng-generationen 
men jag har ändrat mig och slösar inte så 
mycket.

Han har också fått nya vänner.
–○Jag bodde på ett vandrarhem och 

lärde känna en tjej som jobbade där och 
hennes kompisar. Nu har jag kontakt med 
vänner från Zimbabwe och Sydafrika. 
Några kommer snart till Europa, så då 
kan vi kanske träfas, säger Markus.

Markus Svensson,  från Varberg,  
instruktör i ett fotbollsprojekt i Kapstaden 
i fyra veckor.

○○–○Första dagen var jag väldigt nervös, så 
kom alla barnen och skrek ”teacher”, då 
kändes allt bra. 

Frida Petersson är volontär för att hon 
vill dela med sig, och hon har längtat till 
Sydafrika. 

–○Jag vill inte bara se det lyxiga, nu får 
man uppleva både det rika och det riktigt 
fattiga Sydafrika, säger Frida.

När vi träfas har hon varit på plats i 
nästan två veckor och har åkt på en dun-
derförkylning. Frida säger lera gånger att 
hon älskar barn och att de är så söta, där-
för är inte alla nya erfarenheter positiva.

–○Det är hemskt när de slår barnen. För 
dem är det normalt men inte för oss. Det 
blir lite konstigt, säger hon.

Barnaga och andra kulturskillnader 
förbereds volontärerna på redan innan 
de lämnar Sverige. Det första projektet 
Frida och Julia Wagner var på fungerade 
inte bra så de tvingades byta.

När vi pratar efter att hon kommit hem 
till Sverige bubblar Frida av sin upplevel-
se och längtar tillbaka, även om det var 

lite mysigt att komma hem till familjen.
–○Jag känner sånt behov av att åka tillba-

ka hela tiden, jag vill hjälpa till. Men det är 
inte så lätt, det kostar pengar, säger hon.

Frida räknar med att resan totalt kos-
tade 50000 kronor, men det var det värt.

–○Det är verkligen en livsresa, konstate-
rar hon.

Många volontärer från andra länder 
var där en kort tid, runt tre veckor.

–○Jag tycker man ska vara där en längre 
tid, det känns inte lönt att bara vara där 
ett par veckor. Är man där ett par måna-
der lär man känna personerna och upple-
velsen blir annorlunda, säger Frida.

Hon är övertygad om att resan föränd-
rat henne.

–○Jag tror att man förändras mycket in-
ombords fast man inte märker det själv. 
Jag funderar väldigt mycket på det jag 
upplevt. Människorna  i Sydafrika delar 
med sig av allt. Jag ick se det så många 
gånger, berättar Frida.

De tre tjejer som hon delade rum med 
har hon kontakt med nästan varje dag.

  R E G U L J Ä R F LY G

  H A N D P L O C K A D E  U P P L E V E L S E R    

  S M Å  G R U P P E R    

  R E S E G A R A N T I    
TELEFON 020-52 22 22   WWW.JAMBOTOURS.SE  

  S K R Ä D D A R S Y D D A  R E S O R

  3 9  Å R S  E R F A R E N H E T

Sydamerikansk odyssé
Resan rivstartar i Rio de Janeiro med linbanefärd upp till Sockertop-
pen. Den fortsätter till de mäktiga Iguazufallen, till Buenos Aires och 
i Evert Taubes fotspår till Pampas. Nästa höjdpunkt är La Paz i Bolivia 
och besök i den spektakulära måndalen, katamaransegling på Titica-
casjön och besök i solöns tempel. Det andinska höglandet, altiplano, 
Inkarikets centrum, Cusco med kullerstensbelagda gränder, silverka-
tedral och kloster står på tur. Den heliga Urubambadalen leder till en 
av de mest kända symbolerna för Sydamerika – Machu Picchu...

17 resdagar. Max 26 pers. 
Avresor: 9/10, 16/11, 18/12, 
9/2, 9/3. Pris från: 51.500 kr.

I priset ingår: 
• 14 hotellnätter ★★★/

★★★★

• 14 frukostar, 11 luncher, 
3 middagar

• Flyg från Skandinavien, 
ekonomiklass

• Inrikesfl yg enligt program
• Övriga transporter i luftkon-

ditionerad buss, tåg samt 
båt

• Inträden till sevärdheter, 
enligt program

• Svensktalande Jamboguide 
• 7 planterade träd
• Flygbolagets bränsletillägg 

3.348 kr
• Passageraravgifter/skatter 

810 kr

ENSEMBLE

Sydamerikansk odysséSydamerikansk odysséSydamerikansk odyssé

Rio de Janeiro

Iguazú

La Paz

Lima

Galapagos

Buenos Aires

Argentina

Brasilien
Bolivia

Peru

Ecuador

Från Java till Bali 
Indonesien är ett fantastiskt och annorlunda resmål. I detta jät-
teland ryms många kulturer och naturtyper och, inte minst, spän-
nande historia. Många stora intryck och äventyr väntar. Resan går 
från den brusande huvudstaden Jakarta till den sägenomspunna 
paradisön Bali. Spännande storstäder, slumrande landsbyar, histo-
riska tempel, som världsarvet Borobudur, blommande trädgårdar, 
vulkanområdet Bromo och avkoppling på paradisiska stränder står 
på programmet.

15 resdagar. Max 26 pers. 
Avresor: Avresor 2013: 7/9, 
12/10, 9/11, 29/3, Pris från: 
29.600 kr.

I priset ingår: 
• 12 hotellnätter ★★★/

★★★★

• 12 frukostar, 8 luncher, 7 
middagar

• Flyg i ekonomiklass (Singa-
pore Airlines)

• 1 inrikesfl ygning (Garuda)
• Transporter i luftkondi-

tionerade bussar, tåg, 
hästdroska och till häst

• Inträden enligt program
• Svensktalande Jamboguide
• 7 planterade träd
• Flygbolagens bränsletillägg 

3.390 kr
• Passageraravgifter/skatter 

545 kr

ENSEMBLE

Indonesien

Bandung
Bogor

Bali

Borobudur

Yogyakarta

Jakarta

Singapore

Mt. Bromo

Surabaya



SÖNDAG 14 APRIL 2013 25

•A2

○○–○Jag har så mycket hemma i Sverige 
och om jag kan ge av min tid kan jag kan
ske göra något för andra. Man kan inte 
rädda världen men man kan ge några 
kärlek i åtta veckor, säger hon när vi träf
fas i gassande sol på gårdsplanen till det 
daghem där hon jobbar. 

Gården är minimal där den ligger 
stängslad och inklämd mellan små hus 
och plåtskjul, men det är rent och pryd
ligt  även om det är enkelt. Det är lugnt 
eftersom det är eftermiddagsvila. 

Julia var i Sydafrika 2008 med sin far, 
hon ville komma tillbaka men på ”ett an
nat sätt”.

–○Det är många intryck, men bäst är att 
se all glädje i barnen, säger hon. 

Julia bor tillsammans med lera andra 
volontärer i en villa i en by vid havet några 
mil från barnhemmet. Villas ägs av Candi 
Horgan, en sydafrikansk kvinna som är 
engagerad i många projekt i kåkstäderna. 
Julia och Frida Petersson har råkat ut för 
att det projekt de skulle vara i inte fun
gerade när de kom. Nu har de fått ett nytt.

–○Candi har många kontakter så det 
ordnade sig, säger Julia som är glatt över
raskad över boendestandarden.

–○Jag trodde den skulle vara sämre, 
trodde inte att vi skulle ha sjöutsikt.

Fyra volontärtjejer i 20årsåldern, tre 
svenskor och en norska, delar på ett rum 
högst upp i huset. Det är trivsamt men 
trångt och det inns ingen dörr till toalet
ten som ligger i anslutning till rummet.

–○Dagens skämt är ”låser du dörren när 
du går på toa”, skrattar Julia.

–○Attt vi fyra tjejer kommer bra överens 
gör mycket för trivseln, säger hon och 
sätter sig i solen på balkongen med sina 
kompisar.

Och Julia trivdes bra i Sydafrika, efter 
volontärtiden var hon bara hemma i Sve
rige i 1,5 månader innan hon åkte tillbaka. 
Inte som volontär den här gången utan 
för att besöka vänner som hon träfade.

 

Alla texter: Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se

Julia Wagner, från Göteborg, jobbar i två 
månader med barn i Masiphumelele, en 
 kåkstad med 60 000 invånare i Hout Bay. 

○○–○Det var mycket bättre än jag föreställt 
mig. Upplevelsemässigt ger det så många 
intryck. Man blir så välkomnad, man kän
de sig verkligen behövd, säger Neslihan.

–○Det är som en kick för självkänslan 
att bli uppskattad, som volontär blir man 
ännu mer engagerad och ger mer än 100 
procent.

 När vi träfas i Sydafrika bor hon hos 
Gwen och A○J Adams. Gwen visar på en 
vägg fylld med bilder på de många volon
tärer som de tagit emot genom åren. Nes
lihan skulle ha varit på en veterinärklinik 
men där utbröt rabies, på grund av smitto
risken ick hon i stället arbeta med barn.

–○Man kan inte vara volontär om man 
inte har öppet sinne, det hänger ihop. 
Man är i ett främmande land och måste 
anpassa sig, konstaterar Neslihan Eray
bar när vi pratar efter hemkomsten till 
Sverige.

–○Jag var på olika ställen, på vissa är det 
enklare att komma in i verksamheten än 
andra, men det är aldrig otrevligt, berät
tar hon.

Men det stora intrycket är människor
na och den värme hon mötte.

–○Människorna är så glada och det smit
tar. Och det är så annorlunda mot här 
hemma. Här jobbar man för sig själv, där 
kan man göra något för andra och det 
mår man bra av, säger Neslihan.

Hon tycker inte att hennes värderingar 
har ändrats.

–○Jag är född Turkiet, så jag har vuxit 
upp i ett land där man delar med sig mer 
än vad många svenskar är vana vid, påpe
kar hon och fortsätter:

–○Men man vill gärna göra om det, 
kanske jobba på en skola eller något mer 
långsiktigt nästa gång.

Neslihan är redan på väg tillbaka. Nästa 
söndag, den 21 april ska hon och några 
studiekamrater åka till Kapstaden för att 
göra examensarbete bland kåkstäderna.

–○Jag ska hälsa på de ställen och perso
ner jag mötte under volontärtiden, huvu
det är fullt av tankar ”kommer barnen att 
känna igen mig, har de vuxit, har de fått 
några föräldrar”, säger Neslihan Eraybar.

Neslihan Eraybar (t v), från Stockholm, 
volontär i fem veckor som del i utbildningen 
till resekonsult. Här med Gwen Adams.

Läs mer/boka på
kinaresor.se
Tel 08-545 95 200

Mittens rike  
17 dagar. Peking, Suzhou, Luzhi, Shanghai, 
Guilin, Yangshuo, Xi’an, Peking. Avresa 5/7. 
Pris 28.300:-

Peking Express 
8-9 dagar. Grundpaket med lyg, hotell, transfer, frukostbuffé, informationsma-
terial och visum. Utfärdspaket mot tillägg. Avresor 17/6, 19/6, 25/6, 26/6, 9/7, 
13/8. Pris från 8.300:-

Kina Express
10 dagar. Shanghai, Xi’an, Peking.  
Avresor 25/6, 9/7. Pris 16.950:-

Upplev Kina i sommar!
Kinas rika skatter 
12 dagar. Peking, Guilin, Yangshuo, Xi’an, 
Peking. Avresa 11/7. Pris 18.950:-
Peking och Xi’an
10 dagar. Peking, Xi’an, Peking. 
Avresor 9/7, 5/8. Pris 14.940:-
Familjevecka i Peking
8 dagar. Peking. Barnvänligt program.
Avresa 24/6. Pris 14.950:- 

Shanghai och Peking   
9 dagar. Shanghai, Peking. Avresa 18/7. 
Pris 14.950:- 


