
Ett livsförvandlande beslut!
Ditt testamente ger framtid och hopp till världens fattigaste





Aldrig för tidigt att skriva testamente 
Oavsett var i livet du befinner dig är det bra att skriva ett 
testamente. I testamentet skriver du hur du vill att dina tillgångar 
ska fördelas efter det att du gått bort. Vem ska få dina saker, dina 
möbler, dina värdepapper, ditt hus, din sommarstuga, eller dina 
pengar. Kanske vill du ge bort en del till några släktingar, eller 
vänner som inte är arvsberättigade enligt lag. Kanske vill du att 
en förening, eller en kyrka ska få en del av dina tillgångar. Kanske 
vill du att en del ska tillfalla en organisation som exempelvis 
Mercy Ships.

I ärvdabalken regleras arvsrätten och reglerna är tydliga. Dina 
bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Men, du bestämmer själv 
vad som ska ske med resten och därför är det bra att skriva ett 
testamente. 

Det är också bra att berätta för andra hur just du vill ha det. Vad du 
vill ska ske med dina ägodelar och pengar när du inte längre finns 
kvar. Då blir det också enklare för familj och släktingar att ordna 
upp allt precis så som du önskade att det skulle bli. 

Om du inte har några arvingar och du inte heller har skrivit ett  
testamente, så tillfaller arvet Allmänna Arvsfonden. 

Du behöver inte vänta med att upprätta ditt testamente. Det är ett 
dokument som du alltid kan uppdatera och ändra precis när du 
vill. Men, det kan vara skönt att ha det gjort, så att du inte behöver 
fundera och oroa dig över att du inte har klargjort din sista vilja.



Varför testamentera till Mercy Ships?
För Mercy Ships är det oerhört viktigt att erbjuda sjukvård till dem 
som annars inte har möjlighet att få det - inte minst till barn och 
kvinnor. De är lågt prioriterade i sin hemländer och står många 
gånger allra längst bort från att få vård och omsorg.

I Afrikas fattigaste länder finns det ofta bara en läkare på 50 000 
invånare och sjukhusvård är så dyrt att få har råd med den. 
Eftersom man inte får den vård man behöver har många barn 
missbildade kroppsdelar på grund av undernäring och de som 
har fötts med läpp- och gomspalt får ingen operation. Vanliga 
infektioner som skulle kunna botas med antibiotika, växer till 
bölder och missbildningar därför att barnen inte får läkarvård.

Barn med missbildningar blir oftast åsidosatta, retade och har svårt 
att gå i skolan. De förlorar framtidsdrömmar och hopp.

Det kan Mercy Ships ändra på! På vårt sjukhusfartyg får barn 
livsförvandlande operationer som ger dem livet, glädjen och 
barndomen tillbaka. Och en framtid.

Tiotusentals kvinnor får sina liv helt förstörda efter svåra 
förlossningar. De drabbas av fistlar – en öppning mellan vaginan 
och urinblåsan eller ändtarmen som bildas under en komplicerad 
och utdragen förlossning eller av grova våldtäkter.

Fistlar betyder också allvarliga psykiska och sociala problem. På 
grund av den okontrollerade urinen, avföringen och lukten blir 
kvinnorna ofta utstötta av sina män och av samhället.

Mercy Ships erbjuder kirurgi och rehabilitering för kvinnor som 
drabbats av fistlar. 

Med ditt stöd kan fler utsatta och utstötta kvinnor få livet tillbaka!







Hur skriver man ett testamente?
Ett testamente kan skrivas på ett helt vanligt papper. Det finns 
inga krav på att ta hjälp av en jurist. Men, tänk på att testamentet 
måste innehålla vissa saker för att vara giltigt. Datum, till exempel. 
Det måste också bevittnas och skrivas under av två samtidigt 
närvarande, utomstående personer.

Testamentet bör förvaras på ett säkert ställe. Det är också bra om 
anhöriga underrättas om att det finns ett testamente och var det 
ligger någonstans.

Det finns mycket hjälp att få via 
webben. Exempelvis har Giva Sverige 
– branschorganisationen för tryggt 
givande både checklistor och mallar 
för hur man skriver ett testamente 
och en ordlista över ord och fack-
uttryck som dyker upp i samband 
med testamente.

www.givasverige.se/testamente. 

Det finns även en testamentesmall 
att ladda ner från vår hemsida: 

www.mercyships.se/testamente

Vill du ha ytterligare hjälp, kan du 
vända dig till din bank eller jurist.



De gåvor som Mercy Ships får går till tre huvudområden:

• Behandling och operationer 

• Utbildning och träning av lokal hälso- och sjukvårdspersonal

• Material för patienter och utrustning

Av de pengar som Mercy Ships Sverige samlar in går 90% direkt 
till ändamålet. Och pengarna räcker långt, eftersom all personal 
ombord på vårt sjukhusfartyg arbetar helt ideellt. Alla pengar 
går direkt till behandling, material och utbildning. Mercy Ships 
erbjuder livsförvandlande operationer till några av världens 
fattigaste människor.

Genom utbildning av lokal vårdpersonal kan vi också säkerställa 
att kunskapen stannar i landet och att den lokala medicinska 
kapaciteten höjs också efter det att fartyget seglat vidare.

facebook.com/mercyshipssverige
instagram.com/mercyshipssverige
linkedin.com/company/mercy-ships-sverige

Följ oss på...

Kontakta oss gärna!
Mercy Ships Sverige
Box 7008, 402 31 Göteborg
031-77 66 936
info@mercyships.se
www.mercyships.se

Org. nr: 802424-9396 
Pg: 90 00 93-6 
Swish: 90 00 936


