
LEVA 
VIDARE

Låt ditt engagemang

en testamentesbroschyr från Diakonia



Fast går det verkligen? Mitt svar är alltid självklart: ja, det gör 
det! Jag ser det varje dag i Diakonias arbete runt om i världen. 
Som i Libanon. Där bor tusentals barn i flyktingläger och många 
av dem bär på minnen från krig. Diakonias arbete blir ett ljus i 
mörkret. Barnen får leka för att läka. Det ger mig hopp för fram-
tiden!  

Men jag vet också att mycket återstår. Fortfarande mördas 
människor som kämpar för mänskliga rättigheter. Fortfarande 
går barn hungriga till sängs. Fortfarande tvingas människor på 
flykt undan förtryck.  

Diakonia kämpar för en rättvis, jämlik och 
hållbar värld. Vi arbetar långsiktigt och nära 
människor. Med drygt 50 års erfarenhet vet 
vi att vårt arbete gör skillnad på riktigt. När 
du testamenterar till Diakonia kan vi fortsätta 
kämpa. Ditt engagemang lever vidare och din 
gåva ger liv.  

DU KAN  
FÖRÄNDRA VÄRLDEN!

Generalsekreterare för Diakonia

Kilile och Nicolas, Kenya. Foto: Alex Pritz

Lena Ingelstam

Omslag: Muslima Rahman Tamanna och hennes mamma, Bangladesh. Foto: Martina Holmberg



Tre snabba om 
testamenten: 

Det är säkrast att ange organisations-
numret i testamentet, på så sätt går 
pengarna till rätt ställe även om 
organisationen skulle byta namn. 
Diakonias är 802017-3517. 
  

I Sverige är det bara 30 procent 
som skriver ett testamente.

För att testamentet ska vara giltigt 
måste det vara skriftligt och bevittnat 
av två oberoende personer samtidigt.

802017-
3517

30%

Sokha Soeb tillsammans med sin dotter, Kambodia. Foto: Chris Cusick



I utkanten av Beirut lever tusentals barn ett svårt liv i flyktingläger. 
Många av barnen tvingas arbeta och risken att utsättas för våld och 
sexuella övergrepp är hög. Men det finns hopp! Diakonia finns på 
plats för att barn ska få chansen att vara barn.

Libanon är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar per capita 
de senaste åren. Flyktinglägren är trånga och kaotiska. Men likt en 
oas i öknen reser sig centren där Diakonias samarbetsorganisation 
Dar Al Amal arbetar. Hit är alla barn välkomna och i fokus står barn-
ens självkänsla och att utveckla deras kunskaper, ofta på ett lekfullt 
och roligt sätt. De får lära sig om sina rättigheter och om hur de 
kan skydda sig själva i riskfyllda eller våldsamma situationer. 

Många av barnen lider av posttraumatisk stress och erbjuds 
psykosocialt stöd. På centret får barnen nycklar att bearbeta sina 
upplevelser.

Läs mer om Diakonias arbete i Libanon på diakonia.se.

ATT LEKA 
FÖR ATT LÄKA 

Hanaa, Libanon. Foto: Adib Farhat



Det är frivilligt att upprätta ett testamente. Vill du vara 
säker på att din kvarlåtenskap går till just det ändamål 
du vill är det dock nödvändigt med ett testamente. 

Testamentet ska vara skriftligt, försett med datum och 
undertecknat av dig som testamenterar. 

Din underskrift ska bevittnas av två personer vid sam-
ma tillfälle som du själv skriver under. Vittnena måste 
vara oberoende, alltså inte finnas med som arvtagare 
i testamentet. De behöver veta om att de bevittnar ett 
testamente men inte nödvändigtvis vad testamentet 
innehåller. 

Identifiera dina arvtagare tydligt, om det är en organi-
sation kan du ange namnet och organisationsnumret. 
Diakonia har organisationsnummer 802017-3517.

Förvara ditt testamente på en säker plats och tala 
om för dina närstående att det finns. 

Ladda ner vår testamentesmall på
diakonia.se/testamente
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Att tänka på

Lucy Pacotaipe, Peru. Foto: Laura Ardila



Varför är du månadsgivare till Diakonia? 
– Jag har känt till och gillat Diakonia länge. När 
jag träff ade en av Diakonias anställda som besökte 
min församling och fi ck höra mer om verksamheten 
kändes det självklart att också bli månadsgivare.

Vad gillar du med Diakonia?
– För min del är det kombinationen av det lång-
siktiga arbetet, nära och på plats, och de snabba 
insatserna som dras igång när katastrofer inträff ar. 
Det är tydligt att Diakonia arbetar med lokala 
organisationer. Jag som givare känner mig trygg 
med att mina bidrag gör skillnad på riktigt.   

Jag gillar att Diakonia har ett starkt påverkans-
arbete i Sverige. Det är viktigt att värna om alla 
människors lika värde och att stå upp för vår nästa. 
Jag tycker också om att det fi nns ett lokalt engage-
mang för Diakonia i Sverige i form av volontärer.

Vad skulle du säga till 
någon som ännu inte är Diakonia-givare? 
– Det har jag tänkt på en del. För mig är det viktigt 
att själv vara givare för att kunna uppmuntra andra 
att bli det. Det handlar om trovärdighet. Men vad 
jag skulle säga? Det är ett enkelt sätt att göra 
något för andra och i förlängningen för världen. 
Jag skulle också framhålla Diakonias konkreta 
arbete. Att jag vet vad pengarna går till och att jag 
även får inspiration tillbaka. Då vet jag att det jag 
bidrar till gör skillnad på riktigt.  

Vad tänker du om att testamentera till Diakonia? 
– Det skulle kännas fi nt på ett symboliskt sätt. Som 
att det säger något om vad jag tyckte var viktigt i 
livet. Det blir något positivt jag lämnar efter mig.

”DET BLIR 
NÅGOT POSITIVT 
JAG LÄMNAR 
EFTER MIG.”

Anders Jarl
Månadsgivare till Diakonia

Reine Ida och mamma Mariam, Burkina Faso. Foto: Peter Hoelstad 



Har du frågor om att testamentera till 
Diakonia? Ring 08-453 69 00 eller läs 
vidare på diakonia.se/testamente

Tack för att du tänker på 
Diakonia i ditt testamente.

Diakonia, Pg 90 33 04-4. Verksamheten 
granskas av Svensk Insamlingskontroll.


