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Barnfonden är en hjälporganisation som 
arbetar för att utsatta barn i Afrika, Asien 

och Latinamerika ska få gå i skolan, få till-
gång till hälsovård och skyddas mot våld 
och utnyttjande. Vi ger familjer möjlighet 

att försörja sig själva och tillsammans 
med barnen skapar vi hållbar utveckling i 
det omgivande samhället. Barnfonden är 

en del av ChildFund Alliance.

Adress
Kattsundsgatan 15

Box 4100
203 12 Malmö

Telefon: 040-12 18 85
E-post: info@barnfonden.se
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Tack till alla som hjälper Barnfonden att 
göra tidningen till en låg kostnad! 

Tidningen är tryckt på  
miljövänligt papper.
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OMSLAGET:
Nath Srey Pin 
går i första 
klass i Kratie-
provinsen i 
Kambodja.  
I hennes 
skola lär sig 
barnen hur 
de kan agera 
vid natur-
katastrofer.  

12 I vår firar 
vi jubileum 
Syster P och  
Euro florist har  
tillsammans  
bidragit med  
en miljon till  
Barnfonden.

6 Engagerade faddrar berättar
Vi pratar fadderskap med Isabella och Lucas.

8 Resandet en del  
av fadderskapet
Helen och Uffe Hjalmarsson har varit på flera 
fadderresor. Nu senast i Uganda. 

10 Viktig information sprids  
genom teater och lek 
I Kambodja arbetar vi för att både barn och vuxna 
ska bli bättre rustade inför naturkatastrofer.

14 Energibesparande spisar
Spisar som gynnar miljön, hälsan och jäm-
ställdheten.

4 Nyheter i korthet 
Läs bland annat om hur dina gamla 
mynt kan bidra till en ny skola. 
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SÅ BIDRAR DU OCH BARNFONDEN 
TILL EN BÄTTRE VÄRLD 
I det här numret av Barnfondens tidning kan du läsa om 
vårt arbete i Kambodja. Där genomför vi och våra part-
ners ett projekt som handlar om att förebygga och bygga 
upp motståndskraft vid naturkatastrofer. Det är barn och 
ungdomar i fadderprojekt i provinsen Kratie i östra Kam-
bodja som är med och arbetar för att sprida information 
och kunskap. Den vidsträckta Mekongfloden rinner genom 
Kratie och översvämningar är vanliga i augusti, medan 
torka och starka vindar orsakar bränder och andra skador 
under torrperioden mellan november och april.

Att stärka motståndskraften mot och förmågan till 
anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer 
ingår i ett av FN:s utvecklingsmål, som handlar om att 
vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatföränd-
ringarna. Målen, som har godkänts av alla FN:s 193 medlemsländer, trädde i kraft i 
början av 2016 och ska vara realiserade 2030. Till samma mål bidrar vi på Barnfon-
den genom en insats i vårt fadderprojekt i Dugda i södra Etiopien, där vi stöder kvin-
nogrupper som tillverkar egna, mer miljövänliga spisar, som ett sätt att dryga ut sina 
inkomster. Eftersom de här spisarna är mer bränslesnåla än de traditionella spisarna 
blir utsläppen mindre, men de har också andra fördelar. Genom att det inte behövs 
lika mycket ved för matlagning ökar flickornas möjlighet att gå i skolan eftersom att 
samla ved är en syssla som brukar tillfalla dem. 

De 17 globala utvecklingsmålen för en hållbar utveckling ska ses som ett ramverk 
för världens utvecklingsarbete: inom FN, hos nationella myndigheter och organi-
sationer världen över. Genom Barnfondens långsiktiga arbete med fokus på barn 
och insatser inom utbildning, hälsa och försörjning är vi, och alla ni som stöder oss, 
med och arbetar för att flera av delmålen ska bli verklighet. Fattigdom och hunger 
ska utrotas, jämställdhet uppnås och utbildning ska vara inkluderande, jämlik och 
en självklarhet för alla, även för 
barn som har en funktionsned-
sättning eller råkar vara födda 
flickor. 

 
På Barnfonden kommer vi att 
göra allt vi kan för att bidra till 
de globala utvecklingsmålen. 
På så vis ser vi också att vi 
kommer närmare vår vision; En 
värld där alla barn har möjlig-
het till en bättre framtid. 

Tack för ditt stöd. Du gör vårt 
arbete möjligt. 

”Utbildning ska vara 
inkluderande, jämlik 
och en självklarhet för 
alla, även för barn som 
har en funktionsned-
sättning eller råkar 
vara födda flickor”

Carolina Ehrnrooth
Generalsekreterare
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20 miljoner människor hotas just nu av svält i Sydsudan, Jemen, Kenya, Nigeria och 
Somalia. FN varnar för att 1,4 miljoner barn i de drabbade länderna riskerar att svälta ihjäl 
innan året är slut. Matbristen är akut även i delar av Etiopien. Konflikter och klimatpåverkan är 
de främsta orsakerna till det katastroftillstånd som nu råder. Tillsammans med våra kollegor i 
ChildFund Alliance gör vi nu en stor insats för att ge barn och familjer tillgång till mat och rent 
vatten. Du kan vara med och bidra. Swisha ditt katastrofstöd till nummer 123 53 94 069 och 
läs mer på barnfonden.se.  

Godaste vattnet  
i Malmö
På restaurang Ma’vera i Malmö kan du 
dricka ovanligt gott vatten. Restaurangen 
renar och kolsyrar själva sitt vatten och 
smaksätter det med färska granatäpp-
len. Vattnet är inte bara gott utan det 
gör även gott. Under våren startar vi ett 
samarbete med Ma’vera där alla intäkter 
restaurangen får in från sitt vatten går till 
Barnfondens arbete för att alla barn ska 
ha tillgång till rent vatten. 

Restaurang Ma’vera hittar du i Västra 
Hamnen i Malmö och där serveras mat 
från det turkiska och libanesiska köket. 
Vattnet som säljs till förmån för Barnfon-
den kostar 40 kronor per flaska.   

Snart är dina pengar värdelösa

1,4 MILJONER BARN  
RISKER ATT DÖ AV 
SVÄLT – STÖD VÅR  
KATASTROFINSATS! 

Efter den 30 juni blir de äldre 1-, 2- och 
5-kronorna ogiltiga (alla 100- och 500-lappar 
också för den delen). Visste du att i genom-
snitt har svenska hushåll 514 kr i byrålådor, 
fickor och andra ställen i hemmet?

Vi vill att du är med och omvandlar dem 
till något värdefullt. Växla in dina mynt och 

var med och bygg en skola i staden Mopti 
i Mali. Hitta din närmaste myntinlämning på 
www.myntkartan.se.   

Swisha ditt bidrag till 123 901 3020 och 
se hur ditt och andras bidrag omvandlas till 
skolsalar, bänkar och skolböcker! 

1. Fadderbidrag  

och extragåvor: 85,5%
2. Enskilda större givare: 6,1%

3. Webbshop: 2,1%
4. Övrigt: 6,3%

Källa: Barnfondens årsredovisning 2016

HÄRIFRÅN 
KOMMER  

PENGARNA
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Etiopien: Förra året installerade vi tillsammans med vår samar-
betspartner ChildFund Etiopien två brunnar och sex vattenan-
läggningar. Det här har gett 22 525 människor tillgång till rent 
vatten. Dessutom har tiden som kvinnor och barn lägger på att 
hämta vatten minskat från två timmar till fem minuter per dag. 
Detta gör också att fler barn har möjlighet att gå klart skolan! 

DÅ TVÅ TIMMAR – NU FEM MINUTER

Vad händer när vi lämnar ett område där 
vi arbetat i flera decennier? Att avsluta ett 
programarbete i en region är en process 
över tid. Så har det varit på Dominica där vi 
avslutade vårt programarbete förra som-
maren. Det är glädjande att se hur området 
där vi har arbetat i flera decennier nu är 
stärkt och väl rustat att på egen hand driva 
utvecklingen framåt för barns rättigheter. Det 

positiva resultatet är en kombination av vårt 
programarbete och vårt långsiktiga påver-
kansarbete gentemot landets politiker. 

Ett exempel på en förbättring är att alla 
barn på Dominica mellan tre och fem år 
nu har möjlighet att gå i förskola. Dessutom 
kommer regeringen, tillsammans med lokala 
organisationer, att fullfölja vårt programar-
bete (Roving Caregiver Program) för barn i 

åldrarna 0–3 år och deras föräldrar. Program-
met riktar sig till familjer i socialt utsatta områ-
den där det råder brist på barnomsorg och 
där många av barnen är understimulerade. 
Föräldrarna får bland annat stöd i uppfostran 
och träning i hur små barn kan stimuleras. 
Tillsammans får barnen och föräldrarna göra 
övningar som hjälper barnens motoriska, 
känslomässiga och kognitiva utveckling. 

HEADON KLIPPER FÖR BARNFONDEN
Är du i Malmö den 26 april har du chans att stödja Headons och 
Barnfondens skolprojekt på Nankandula-skolan i norra Uganda. 
Under hela dagen klipper den prisbelönta frisörkedjan Headon i 
Malmö för Barnfonden. Det betyder att det du betalar för din klipp-
ning eller behandling går till Barnfondens arbete i Uganda. 

På Nankandula-skolan går många barn med tomma magar 
hela skoldagen. Ofta har de gått hemifrån tidigt på morgonen 
utan att ha ätit någonting alls. Då är det inte lätt att lära sig något. 
Det vill vi ändra på! Skolmatsprojektet innebär att skolan kommer 
kunna odla sin egen mat och barnen får skolmat varje dag.

ETT STÄRKT DOMINICA

DÅLIG MAT PÅ  
KIRIBATI ÄR ETT 
STORT PROBLEM 
FÖR FOLKHÄLSAN
Anna Fallgren studerar Folkhälsovetenskap vid Lunds universitet 
och vid sidan av sina studier arbetar hon extra på Barnfonden. I 
början av året har Anna varit på ön Kiribati i Stilla havet och skrivit 
en uppsats i samarbete med vår systerorgansation ChildFund 
Kiribati och landets Nutritionsdepartement. Anna har arbetat med 
fokusgrupper och 
intervjuat personer ur 
lokalbefolkningen för 
att få en bild av deras 
syn på kosthållning. 
Mer specifikt vill hon 
ta reda på hur unga 
mödrar ser på hälso-
samt ätande. 

Många av proble-
men på Kiribati är 
kopplade till dåliga 
matvanor. Cirka 15 
procent av barnen på 
Kiribati är undernärda 
och många vuxna har 
diabetes, högt blodtryck och övervikt. Orsaken är att Kiribati impor-
terar största delen av sin mat och onyttig kost med lite näring och 
mycket socker är vanligt i alla åldrar. Ön tampas också med svåra 
sanitära problem i form av dåligt fungerande avlopp och bristande 
sophantering. Endast 30 procent av befolkningen har tillgång till en 
toalett och hälften av befolkningen på landsbygden saknar tillgång 
till rent vatten. Många kvinnor väljer att ge bröstmjölksersättning 
istället för att amma och det är ett problem när tillgången till rent 
vatten är så dålig som den är. På Nutritionsdepartementet arbetar 
man därför nu med att få fler nyblivna mammor att amma under 
barnets sex första månader. ChildFund Kiribati har nyligen startat 
sin verksamhet på ön och driver nu projekt för att öka den psykoso-
ciala hälsan bland barn och unga. ChildFund Kiribati tar hjälp av 
Annas studie för att se hur deras insatser kan göra bäst nytta. 

Anna Fallgren tillsammans med Rick 
Steele från ChildFund Kiribati.
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ETT SAMTAL  
OM ATT VARA 
FADDER

I Sverige har vi en stark givarkultur. Förra året gav sju av tio svensk-
ar pengar till välgörenhet.* På Barnfonden ser vi hur tusentals 
faddrar förbättrar livet för åter tusentals barn och deras familjer 
världen över. Vi är alltid intresserade av att lära oss mer om  
vad det är som engagerar våra faddrar. Isabella Hallberg  
och Lucas Roos ger här sin syn på saken. 
text lovisa demirci foto fredrik salomonsson

Vi träffas en eftermiddag på Barnfondens 
kontor mitt i Malmö. Isabella har kommit 
hit från Lund där hon arbetar som spansk- 
och SO-lärare på en högstadieskola. Lucas 
är från Österlen, men bor nu i Köpenhamn 
där han arbetar inom restaurangbranschen. 

Sparpengar gick till fadderbarn 
Både Isabella och Lucas har besökt sina fad-
derbarn och båda har varit faddrar i många 
år. Lucas var 13 år när han bestämde sig för 
att ta från sina sparpengar och bli fadder. 
Isabella blev fadder för åtta år sedan då hon 
fick sitt första lärarjobb på en högstadieskola. 

– Som lärare vill jag utveckla mina 
elevers empati. Jag vill visa att det går att 
handla och att det inte bara är ord. För mig 
är det en moralisk fråga. Även om mina 
elever är i en tonårsbubbla är de intres-
serade och ibland använder jag breven 
från mitt fadderbarn som exempel i min 
språkundervisning, berättar Isabella.

Avståndet är inget hinder 
Orättvisor väcker Isabellas engagemang 
och för henne har det alltid varit en själv-
klarhet att stödja på olika sätt. På Barn-
fonden kommer vi i kontakt med faddrar 

som väljer att avsluta sitt fadderskap för att 
givandet känns för avlägset och långt bort. 
För Isabella är det precis tvärtom. Hon mo-
tiveras av att kunna stödja ett barn i ett land 
där det råder politisk instabilitet och där det 
inte finns samma sociala skyddsnät som i 
Sverige. I Mexiko där hennes fadderbarn 
bor finns inte alls samma möjligheter att 
få hjälp från samhällets sida för den som 
lever på marginalen. 

Vill veta vad pengarna används till
Både Isabella och Lucas kollade runt bland 
flera organisationer innan de bestämde 
sig för var deras månadsbidrag skulle gå. 
Det var tydligheten och det långsiktiga 
perspektivet som gjorde att valet föll på 
Barnfonden. 

– Att kunna hålla kontakt via brev var en 
av anledningarna till att jag valde Barnfon-
den. Det har gett mig en möjlighet att lära 
känna en ny person i ett land långt borta. 
Vi har skrivit regelbundet sedan vi båda var 
13 år. Hela min familj har alltid velat läsa 
breven och veta hur det går för Abdulmalik, 
säger Lucas.

20-årige Abdulmalik har gått klart sin 
utbildning och får nu hjälp med att söka 
jobb. När fadderskapet höll på att avslutas i 
höstas passade Lucas på att hälsa på Abdul-
malik i Etiopiens huvudstad, Addis Abeba. 
De är jämngamla och det var speciellt att 
träffas efter sju år av brevväxling. Lucas är 
fortfarande fadder, men nu till en femårig 
pojke i Burkina Faso. 

När Lucas fadderskap i Etiopien av-
slutades var det något han hade kunnat 
förbereda sig på under en tid. Ändå var 
det vemodigt att sluta ha kontakt efter så 
många år. Isabella önskar att det hade varit 
möjligt att ha kontakt med barnet även 
efter avslutat fadderskap. Samtidigt förstår 
hon varför Barnfonden har en väl etablerad 
integritetspolicy och att barnens trygghet 
och säkerhet är det absolut viktigaste i hela 
verksamheten.

Isabella får  
ofta teckningar 
i breven från 
Gisela och en 
beskrivning 
av vad pen-
garna hon ger 
i extragåva har 
använts till. 

Lucas var  
13 år när 
han bestäm-
de sig för att 
ta från sina 
sparpengar 
och bli  
fadder.
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På Barnfonden möter vi ibland den här 
reaktionen. Vi har full förståelse för att det 
känns tråkigt när en långvarig kontakt av-
slutas. Samtidigt är fadderbarnens trygghet 
och integritet av allra största vikt för oss. Vi 
är en stor organisation med många faddrar 
och fadderbarn i olika delar av världen. Vi 
gör allt vi kan för att ingen ska råka illa ut 
på grund av bristande säkerhetsrutiner. 

Brev med vardagligt innehåll
Isabella skänker maxbeloppet på 1500 kro-
nor för extragåvor och sprider ut det under 
året. Hon ger bland annat till sitt fadder-
barns födelsedag och till den mexikanska 
högtiden ”Cinco de mayo”. I breven får hon 
veta vad pengarna har använts till:  

– Varje gång jag har gett en extragåva får 
jag beskrivet i ett brev hur mycket det är 
i mexikanska pesos och vad familjen har 
köpt för pengarna. Den här tydligheten 
tycker jag är jätteviktig. 

Isabella brukar skicka med små pre-
senter som kan rymmas i kuvertet. Det är 
allt från klistermärken och små pussel till 
skrivblock, berättar hon och fortsätter:

– De vill gärna höra om min vardag så 
det skriver jag om och så skickar jag foton. 

Jag blir alltid så glad när jag får brev till-
baka. Det gör hela min dag! 

Många som har lite ger mycket
På Barnfonden pratar vi ofta med faddrar 
som är nöjda med hur brevväxlingen fung-
erar, men alla har inte samma upplevelse. 
En del beskriver att de inte får svar på de 
frågor de ställer och att breven är väldigt 
kortfattade. För många barn är brevväxling 
något nytt och det blir samtidigt ett sätt att 
lära sig läsa och skriva. Många familjer är 
inte vana att skriva brev och använder sig 
därför av standardfraser. Att ställa öppna 
frågor och be om beskrivningar är ett sätt 
som kan få barnen att berätta mer. 

Människor i Lucas och Isabellas omgiv-
ning påverkas av deras engagemang. Några 

har tagit steget och själva blivit faddrar. 
Ännu fler säger att de vill hjälpa, men det 
blir inte mer än en god tanke. 

– Jag ser ofta att ju mindre en person 
har, desto mer ger personen. Många saknar 
inlevelseförmåga för hur andra människor 
har det, men om man själv har levt i utsatt-
het vet man hur det kan vara och då vill 
man ge.  

Fadderresan blev en nytändning 
Sommaren 2015 besökte Isabella sitt fad-
derbarn Gisela och hennes familj i Mexiko. 
Gisela var bara tre månader gammal när 
Isabella blev fadder. Idag är hon åtta år och 
går i skolan. Från att har varit undernärd 
som liten är Gisela idag en välmående tjej 
med normal vikt och längd. 

Varje år besöker ungefär 60 av Barnfon-
dens faddrar sina fadderbarn och många 
beskriver det på samma sätt som Isabella 
och Lucas. Det är ett minne för livet och en 
nytändning i fadderskapet. 

På vår hemsida under menyn ”För 
faddrar” kan du läsa mer om Isabellas och 
Lucas fadderresor till Mexiko och Etiopien. 

*Undersökning NOVUS/UNHCR 2016

Både Isabella och 
Lucas har varit fad-
drar i många år och 
båda har besökt sina  
fadderbarn.  

Isabella 
blev fad-
der för åtta 
år sedan 
då hon fick 
sitt första 
lärarjobb 
på en hög-
stadieskola.

”Att kunna  
hålla kontakt via 

brev var en av  
anledningarna  

till att jag valde  
Barnfonden.”
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För Helen och Uffe Hjalmarsson är resandet en viktig del av fadderskapet. 
Deras två fadderbarn bor i olika världsdelar och de har besökt dem båda. 
Lusiana Ina bor i Indonesien och där har paret Hjalmarsson varit en gång.  
I november förra året var det dags för deras andra besök i Punena i Uganda, 
där de träffade nioåriga Gladys och hennes familj. 
text lovisa demirci foto helen hjalmarsson

– Det var stor skillnad att komma tillbaka 
en andra gång. När vi kom dit sprang bar-
nen mot oss och kastade sig i våra famnar. 
Gladys engelska har blivit mycket bättre på 
två år så nu kunde vi prata mer med varan-
dra, berättar Helen.

Resväskan hem blev snabbt tung
Förutom kramar välkomnades Helen och 
Uffe även med presenter. Frances, pappan 
i familjen, gav dem en staty på cirka 30 kilo 
som föreställde honom och Gladys. Dess-
utom fick de en femlitersdunk med jord-
nötsolja och en träpall. Givmildheten gick 
i båda riktningar och Helen och Uffe hade 
med sig kläder och skor till hela familjen. 
Genom brevväxling hade de i förväg tagit 
reda på skostorleken för samtliga i hushål-
let. Paret Hjalmarsson hade samlat ihop 

kläder från vänner och grannar hemma i 
Lund, så det räckte även till andra familjer i 
byn, berättar Helen och fortsätter:  

– När vi skulle lägga upp presenterna 
på golvet tog jag fram en filt som var tänkt 
som underlag. Jag såg hur farmodern 
tittade storögt på den och frågade om hon 
ville ha den. Det ville hon och under tiden 
vi var där satt hon och vaggade fram och 
tillbaka med ett fast grepp om filten. Jag 
förstod då att det blir kyligt på nätterna 
även i Uganda. 

Först en gris och nu ägg på matbordet
Gladys familj lever under väldigt fattiga 
förhållanden. När Helen och Uffe hälsade 
på fick de veta att hela familjen saknade 
madrasser. Alla sov direkt på golvet i 
lerhyddan där de bor. Under ett besök på 

den lokala marknaden köpte de madrasser 
till hela familjen och även verktyg. Gladys 
pappa lånar sedan ut verktygen så att de 
kommer till gagn för alla i byn.  

Helen och Uffe har även sett hur andra 
gåvor de har bidragit med skapat ringar på 
vattnet. För ett par år sedan fick familjen 
pengar till en gris. Grisen fick sedan kul-
tingar som såldes på den lokala markna-
den. För pengarna investerade familjen i 
en get, därefter hönor och nu är äggen en 
del av den dagliga kosten. 

Planterade ett moringaträd 
Helen och Uffe ville se byns skola under 
sitt besök. Gladys går i fyran och i hen-
nes klass går det 125 elever. Att bedriva 
undervisning för så många är inte lätt, 
särskilt inte när det bara finns en lärare. 

FADDERRESA MED 
TUNGT BAGAGE 
- BÅDE DIT OCH HEM
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Skolmaterial är en bristvara så de pennor 
och böcker som Helen och Uffe hade med 
sig var uppskattade, liksom hopprepen och 
bollarna som snabbt sattes i bruk. 

På en handelsträdgård i trakten köpte 
Helen och Uffe tio moringaträdplantor. 
Trädet har kommit att kallas för mirakel-
trädet tack vare sina unika egenskaper. Det 
trivs i mycket torrt klimat, växter tre till 
fyra meter det första året och bär frukt efter 
cirka ett halvår. Dessutom är både bladen 
och fröna näringsrika och ätbara. Två av 
träden planterades på skolan och de andra 
åtta gick till Gladys familj och till grannar 
i byn. 

Rikt djur- och naturliv
Helen och Uffe har mycket att berätta om 
sin resa till Uganda. Om mötena, om na-

turen, om det rika djurlivet. Det hoppfulla 
i att se hur deras stöd till Barnfonden gör 
nytta. Men också om det svåra i att se att 
levnadsförhållandena är bedrövliga för så 
många människor i Uganda. Landet har en 
befolkning på 40 miljoner människor där 
33 procent beräknas leva i extrem fattigdom 
och 25 procent är undernärda. 

– Jag tänker på den här familjen varje 
dag. När vi skulle åka därifrån kunde jag 
inte hålla tillbaka tårarna. Vår chaufför 
Fred tröstade mig och försäkrade att ”it will 
be alright”, berättar Helen.

På återseende!
Under båda besöken har Helen och Uffe 
träffat personal från ChildFund Uganda, 
som är Barnfondens samarbetspartner på 
plats. De mötte samma personal nu som 

vid förra besöket och förutom att hjälpa 
till att anordna själva träffen följde också 
personal med på besöket. 

Planerar besök i Sverige
Även chauffören var den samma som sist 
och honom har de lärt känna bra vid det 
här laget. Just nu är Fred och hans fru 
Winnie i färd med att planera en resa till 
Sverige. Till sommaren kommer de till 
Lund och Helen och Uffe är igång med 
att hjälpa till med visum och annat som 
behöver vara på plats. 

Resandet är en stor del av Helens och 
Uffes liv. Nu närmast väntar en resa till 
Burma. Och på frågan om de planerar att 
åka tillbaka till Uganda kommer svaret 
snabbt: Ja, vi kommer att besöka Gladys 
fler gånger! 

Helen och Gladys träffas för andra gången. På två år har Gladys  
engelska blivit mycket bättre.

Statyn föreställer Gladys och hennes pappa Frances.  
Den väger 30 kilo och är tillverkad av lera.

Helen och Uffe köpte tio moringaträd på en lokal handels-
trädgård och här planteras ett av dem.  
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LEK PÅ ALLVAR  
FÖR EN STARKARE  
MOTSTÅNDSKRAFT

Vinden viner. Ambulanssirener ljuder. Sårade plåstras 
om. Allt detta händer på en skola i Chhloung-distriktet 
i Kambodja. Och allt är på låtsas. Kambodja är sår-
bart för klimatförändringar och drabbas ofta av starka 
vindar och översvämningar. Vi arbetar för att både 
barn och vuxna ska bli bättre rustade inför naturka-
tastrofer. Ett sätt är genom dramatisering där hela 
samhället engageras och spelar med. 
text lovisa demirci foto catherine larsson

Sedan ett år tillbaka driver vi ett klimat-
projekt i Kratie-provisen i östra Kambodja. 
Projektet finansieras av Radiohjälpen och 
pengar som samlades in via Musikhjälpen 
2015. Catherine Larsson, som är program-
handläggare på Barnfonden, har besökt 
Chhloung-distriktet i Kratie och följt upp 
vårt arbete.

– När man gör övningar sätter det sig i 
muskelminnet. Här fokuserar vi på elds-
våda, stark vind och översvämning och lär 
ut hur man ska agera. Lärarna ordnar lekar 
med frågor till eleverna och sjukvårds-
personal berättar om sanitet och varför 
det är viktigt att tvätta händerna, berättar 
Catherine.

Hon har besökt Kambodja för att följa 
upp projektet, kontrollera de insatser som 
har gjorts och lära sig mer om vilka 
framtida behov som finns. Målet med 
klimatprojektet är att öka motståndskraften 

vid naturkatastrofer och införa så kallade 
tidiga varningssystem. Catherine beskriver 
arbetssättet i projektet som en kombination 
av nytänkande och väl beprövade metoder. 

Håll dig flytande med det som finns!
Bränder är ett stort problem i området. 
Det beror både på torka och stark vind och 
att det är vanligt med öppna eldar inne i 
träbostäderna. Kunskapen om hur man 
kan släcka en eld är liten, men rädslan 
desto större. I projektet lär deltagarna sig 
om vikten av att släcka elden när de lämnar 
sin bostad.

Översvämningar är ett annat åter-
kommande problem. Varje år svämmar 
Mekongfloden över och husen är därför 
byggda på pålar. Många av invånarna är 
inte simkunniga och det är svårt att hitta 
rent vatten när det är översvämning, berät-
tar Catherine och fortsätter:

– I projektet lär vi ut var säkra platser 
finns. Ett viktigt budskap till barnen är att 
de ska hålla ihop och hålla sig flytande med 
hjälp av det som finns. Det kan vara en 
träplanka eller en plastpåse. Många barn är 
rädda eftersom de känner någon som har 
omkommit i en översvämning. När de lär 
sig hur de ska agera blir de tryggare.  

Trovärdigt skådespeleri 
Dramatiseringar är ett sätt att informera på. 
Vid ett par tillfällen under projektet arrang-
eras övningsdagar där barn, föräldrar, lärare, 
kommunanställda, sjukvårdspersonal och 
buddhistiska munkar deltar. Munkarna har 
hög ställning i samhället och deras närvaro 
lockar ännu fler till övningarna. Olika scena-
rier spelas upp, bland annat att en stark vind 
drabbar byn eller att en eldsvåda bryter ut.  

Ambulans finns också på plats och oav-
sett var i världen man befinner sig väcker 

Catherine Larsson från Barnfonden tillsammans 
med elever på Phum Kandal-skolan.  
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en ambulans nyfikenhet hos barn. Många 
vågar inte ringa ambulansen när de är i 
behov eftersom de är rädda att det blir dyrt. 
Med det stämmer inte. Alla har rätt till 
kostnadsfri ambulans och den informatio-
nen sprids nu så att fler kan ta del av den 
vård de har rätt till. 

Genus och klimat
I alla projekt Barnfonden driver utgår vi 
från en jämställdhetspolicy. Det ser olika 
ut hur väl inarbetad den är men vi ser att 
utvecklingen går i rätt riktning. I klimat-
projektet finns ett genusperspektiv och här 
är det särskilt viktigt att nå ut till kvinnor-
na. De är extra utsatta vid översvämningar 
eftersom de sällan kan simma och vid 
bränder är de ofta ensamma hemma och 
vågar inte ingripa om elden sprider sig.

Varje år under regnsäsongen är 
 Chhloung- distriktet utsatt för översväm-

ningar. Barnen kan inte gå i skolan när det-
ta inträffar och risken för sjukdomsutbrott 
ökar. På skolan Phum Kandal i Chhloung-
distriktet går 300 elever. Det är ett mycket 
fattigt område och på skolan finns inget 

vatten. Alla elever samsas om två toaletter 
och det är särskilt problematiskt för flickor. 
Liksom på många andra skolor i Kambodja 
saknas det bibliotek. Barnfonden har byggt 
barnvänliga bibliotek på andra skolor i 
området och vi ser att fler behövs. Under 
1970-talet raserades hela skolsystemet i 
Kambodja och en hel generation växte upp 
utan att vara läs- och skrivkunnig. En följd 
av detta är att utbildning än idag är lågt 
prioriterat och många hoppar av skolan. 

Runt om i samhället finns det idag stora 
informationstavlor för att göra invånarna 
bättre rustade inför naturkatastrofer. Det 
finns också information om vattennivåer 
och eftersom många inte kan läsa och 
skriva kompletteras texten av bilder så att 
alla kan förstå. 

Projektet pågår från april 2016 till juni 
2017 och är ett samarbete mellan Barnfon-
den och Radiohjälpen. 

Barnfondens klimatarbete i Kam-
bodja tangerar flera av FN:s globala 
mål för en hållbar värld. Framför allt 
delmål nummer 13.3: 
Förbättra utbildningen, medve-
tenheten och den mänskliga och 
institutionella kapaciteten vad gäller 
begränsning av klimatförändring-
arna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekven-
ser samt tidig varning.

FN:s globala mål

Både barn och vuxna är 
med i dramatiseringarna. 
Olika scenarier spelas upp 
och inlevelsen och trovär-
digheten är stor. 
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SÅ SKAPAR 
SYSTER P OCH  
EUROFLORIST  
ENGAGEMANG 
HOS KUNDERNA
I vår firar vi på Barnfonden jubileum med våra samarbetspartners Syster P och Euroflorist. Tillsam-
mans har de bidragit med en miljon kronor till Barnfonden. Att hitta en fin och personlig present är 
inte alltid lätt, trots att utbudet idag är större än någonsin tidigare. Det är här Syster P och Euroflorist 
kommer in i bilden. De erbjuder sina kunder alternativ där man både kan ge en gåva – ett smycke 
eller en blomma – och på samma gång bidra till att ge barn möjlighet till en bättre framtid.  
text lovisa demirci foto syster p och euroflorist

Annikki Schaeferdiek äger och driver 
smyckesföretaget Syster P tillsammans 
med sin syster Emma Haegerström. För 
tre år sedan bestämde de sig för att skapa 
ett smycke som stödjer Barnfondens arbete 
med tjejklubbar i Etiopien. I projektet 
arbetar vi med att stärka tjejers position i 
vardagen och förändra lokala traditioner 
som barngifte och könsstympning. En an-
nan viktig del är att stötta tjejers utbildning 
och få dem att stanna kvar i skolan. Även 
om det tar tid att förändra attityder kan vi 
se en positiv förändring under de tre år 
som projektet har pågått. Andelen flickor 
som uppger att de är könsstympade har 
minskat från 81 till 57 procent i området 
Siltie i Etiopien. 

5 000 sålda armband 
Innan försäljningen startade gjorde An-
nikki en uppskattning hur många armband 
som skulle säljas. Hon tog i lite när hon 

gissade på 300 
stycken. Nu, tre 
år senare, har 
Sister Power-
armbandet sålt i 
över 5 000 exem-
plar. Vart och ett 
har tillverkats för 
hand och efter-
som Syster P inte 
massproducerar 
är siffran hög 
även jämfört med 
andra smycken 
i deras kollek-
tion. För varje 
sålt Sister Power-armband går 100 kronor 
till Barnfondens arbete med tjejklubbar i 
Etiopien. 

– Vi är överväldigade över det stöd som vi 
fått. Det är många som vill ha Sister Power-
armbandet och med det visa sitt ställnings-

tagande. Alla som köper armbandet vet 
varför de köper just det smycket, berättar 
Annikki. 

Hösten 2014 började Syster P sälja 
armbandet och alla som har köpt det sedan 
dess har varit med och bidragit med en 
halv miljon kronor till Barnfondens arbete. 
Och det slutar inte här. Intresset är fortsatt 
stort och armbandet kommer att säljas 
även framöver. Projektet i Etiopen går nu 
in i sin andra fas och arbetet med tjejklub-
bar kommer att spridas till fler områden. 

Universellt systerskap 
Sister Power-armbandet finns i silver och 
guld och i olika färger. Bästsäljaren är det 
svarta armbandet i guld. Annikki beskriver 
den typiska kunden som en kvinna som 
vill ta ställning och stå upp för kvinnors 
rättigheter och det universella systerskapet. 
Många ger smycket i present till en syster, 
dotter eller vän. 

Annikki Schaeferdiek 
berättar att många 
vill visa sitt ställning-
stagande med Sister 
Power-armbandet. 
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Den andra halvan av den insamlade mil-
jonen står Euroflorist för. När du beställer 
blommor hos dem kan du välja en bukett 
som kombineras med en gåva från Barn-
fondens webshop; en get, ett födelse bevis, 
skolböcker, ett moringaträd eller kycklingar. 

Det här skapar dubbel glädje för både 
kunden eller givaren och mottagaren. Barn-
fonden har samarbetat med Euroflorist 
sedan 2013. 

Hanny Eldblom är ansvarig för e-
handeln på Euroflorist och ser ett stort 
mervärde i samarbetet med Barnfonden. 

– Våra kunder blir först överaskade av 
att få en bukett blommor. Sedan blir de 
dubbelt överraskade när de får ett gåvobe-
vis där det står vad pengarna går till inom 
Barnfondens arbete, berättar Hanny. 

Hennes egen favorit är buketten med 
liljor som kombineras med ett födelsebe-
vis. På kundernas topplista ligger geten 
som säljs ihop med en amaryllis till jul. 

” Kunderna blir dubbelt 
överraskade när de får 
ett gåvobevis där det 
står vad pengarna går 
till inom Barnfondens 
arbete”

Skolbuketten är en annan bästsäljare där 
pengarna går till skolböcker i Etiopien. 

När vi träffar Hanny på Euroflorists 
kontor i Malmö är hon tydlig med att det är 
kunderna som ska lyftas fram. Det är tack 
vare dem som gränsen 500 000 kronor är 
nådd. Det Euroflorist gör är att skapa ett 
sätt som gör det enkelt för deras kunder att 
bidra till Barnfondens arbete. 

Tänker nytt
Euroflorist erbjuder idag Europas största 
nätverk av florister och det går att skicka ett 
blomsterbud genom dem över hela världen. 
Företaget började med e-handel tidigt. 
Redan 1995 lanserade de sin webbutik som 
en av de 100 första företagen i världen. 
Nytänkandet finns i företagets själ och 
märks också i samarbetet med Barnfonden. 
Arbetet med att ta fram nya kombinatio-
ner av buketter och gåvor till Barnfonden 
utvecklas och anpassas efter alla stora hög-
tider. Och förresten behöver det inte vara 
en bukett med blommor. Kaktusar är enligt 
Hanny en stor trend just nu.

– För Barnfonden är det en fantastisk 
möjlighet att få samarbeta med Syster P 
och Euroflorist. Vi når ut till personer som 
vi troligtvis inte hade nått annars och vi 
ger varandra mervärde, säger Malou Bratt 
som är ansvarig för företagssamarbeten på 
Barnfonden. 

Hanny Eldblom är 
ansvarig för e-han-
deln på Euroflorist och 
ser ett stort mervärde 
i samarbetet med 
Barnfonden.

För varje sålt Sister 
Power-armband  
går 100 kronor till 
Barnfondens arbete 
med tjejklubbar  
i Etiopien.
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Spisar som gynnar miljön,  
hälsan och jämställdheten
Föreställ dig ett rum. Det är ett ganska litet rum och på den lilla ytan ryms ett kök. Förutom 
att vara matplats är rummet också sovplats för en hel familj. Mitt i rummet finns en spis. 
Den är stor och otymplig och utöver att ta mycket plats smutsar den ner inomhusmiljön. 
text lovisa demirci foto childfund etiopien

Det här är verkligheten för många familjer 
i Etiopien. I området Dugda, söder om 
Addis Abeba, arbetar vi just nu med att 
ta fram energibesparande spisar. Sedan i 
juni förra året ger vi stöd till kvinnogrup-
per som själva producerar och säljer mer 
miljövänliga spisar. 

Andra inkomstkällor än jordbruk
Det här är en del av ett större projekt vi 
stödjer för att skapa aktiviteter som kan ge 
inkomster vid sidan av jordbruket. 80 pro-
cent av Etiopiens befolkning är beroende av 
jordbruk. Det gör människorna väldigt sår-
bara när naturkatastrofer, som till exempel 
en torka, slår till. På Barnfonden arbetar vi 
därför målmedvetet med att ge fler männ-
iskor möjlighet till alternativ när de inte 
längre kan försörja sig på jordbruket.

Kvinnorna vi arbetar med tillverkar 

spisarna och säljer dem för cirka 55 kronor 
styck. Eftersom de formgjuter spisarna är 
det möjligt att massproducera dem. 

Spisar som gynnar utbildning
De här spisarna drar 60 procent mindre 
bränsle än de traditionella spisarna många 
i Etiopien använder. Det är bra för miljön 
eftersom avverkningen av skog, som är så 
förödande för många fattiga länder, mins-
kar när det inte går åt lika mycket ved. Kost-
naden för att köpa ved, eller tiden för att leta 
efter den, minskar med de nya spisarna. 
Eftersom flickor ofta får uppgiften att hämta 
ved blir deras skolgång lidande. Att ha en 
spis som drar mindre bränsle bidrar därför 
också till att flickor kan gå klart skolan.  

Aysha är en av dem som tillverkar spisar 
och försäljningen har gjort att hon har kun-
nat köpa en åsna. Den använder hon sig 

av för att transportera vatten och mat från 
marknaden sex kilometer bort. Åsnan hjäl-
per dessutom till att dryga ut inkomsten 
ytterligare för Aysha, då hon hyr ut den så 
att andra kan använda den som transport-
hjälpmedel. 

Kvinnorna tar plats
Det här är ett fint exempel på en enkel 
lösning som ger många ringar på vattnet. 
Luftvägsinfektioner är en av de vanligaste 
dödsorsakerna för barn i Etiopien och de 
nya, energibesparande spisarna gör inom-
husmiljön bättre eftersom de släpper ut 
mindre rök. 

Det finns också en genus aspekt. Kvin-
norna som tillverkar och säljer spisarna får 
en liten inkomst och därmed en starkare 
ställning i familjen och på sikt också i 
samhället. 

● 22 kilo cement
● 5 kilo sand 
● 11 kilo aska (red ashes)

Detta behövs för  
att göra en spis

Den traditionella spisen finns ofta mitt i rummet. Förutom att ta stor plats är den också 
skadlig både för hälsan och miljön.  

Den här spisen drar 60 procent mindre 
bränsle än de traditionella spisarna många i 
Etiopien använder.
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Fadderbidraget har under de senaste fem 
åren varit 230 kronor per månad och under 
dessa år har priserna stigit kraftigt i de länder 
där vi arbetar. I Indien har till 
exempel priserna ökat med 66 
procent och i Etiopien med hela 
124 procent. Det här påverkar för-
stås vårt arbete. Ökade kostnader 
innebär dyrare skolböcker, bygg-
material och myggnät. Bland 
annat. Därför behöver vi höja fad-
derbidraget med 20 kronor, från 
230 till 250 kronor per månad.  
Om du redan betalar 250 kronor 
eller mer kommer ingen höjning 
att ske.

Som fadder har du möjlighet 
att ge en extragåva till ditt fad-
derbarns familj. På grund av de stigande 
kostnaderna har vi nu höjt maxgränsen per 

år från 1 000 till 1 500 kronor. Den övre grän-
sen har vi som en rekommendation för att 
det inte ska bli för stora skillnader mellan fa-

miljerna. Gåvan kan delas upp 
på flera tillfällen. Minimibeloppet 
för en extragåva är 200 kronor.

Fortsätter fadderskapet efter 
18-årsdagen?
Många kontaktar oss på Givar-
service och frågar om ålders-
gränsen för när ett fadderskap 
måste avslutas. Svaret är 24 år. 
En vanlig uppfattning är att 18 
år är gränsen, men en del fad-
derbarn har inte gått klart skolan 
när de är 18 år och ett stöd ett 
par år till kan bli livsavgörande 

för framtiden. Personalen från våra lokala 
samarbetspartners har kontinuerlig kontakt 

med familjerna och kan motivera ungdomar 
att stanna kvar i skolan och få en examen. 
Personalen kan också ge dem ökad kunskap 
om familjeplanering. De ungdomar som 
ändå hoppar av eller av andra anledningar 
inte går klart skolan får hjälp genom speci-
ella ungdomsgrupper eller enklare yrkes-
utbildningar. 

Barnfonden
SVARSPOST
200 768 000
203 10 Malmö

Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar  
portot.

JAG VILL  
UPPDATERA MINA  
PERSONUPPGIFTER

✁

K L I P P  H Ä R

Kontakta oss på 040-12 18 85 om du vill beställa inbetalningskort eller blanketter.  
Det går också bra att ringa oss för att lämna personnummer eller uppdatera uppgifter.

Varför höjer ni fadder- 
bidraget med 20 kronor? 

Du når oss på telefon 040-12 18 85 
vardagar mellan 9 och 16  
(onsdagar 13–16) eller på  
mejl info@barnfonden.se. 

BARNFONDEN SVARAR

Kontakta 
Barnfonden

Namn

Personnummer (10 siffror) 

Gatuadress 

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Givarservice är länken mellan dig som givare och fadderfamiljerna och 
projekten i de områden där vi arbetar. Till Givarservice kan du vända dig 
om du har frågor eller funderingar kring ditt fadderskap eller övrigt givande. 

Sevgi Até är en av 
medarbetarna på 
Givarservice. 



B

Efter den 30 juni blir de äldre 1-, 2- och 5-kronorna 
ogiltiga (alla 100- och 500-lappar också för den delen). 

Växla in dina mynt och var med och bygg en skola 
i staden Mopti i Mali. Hitta din närmaste myntinlämning 
på www.myntkartan.se.   

Swisha ditt bidrag till 123 901 3020 och se hur 
ditt och andras bidrag omvandlas till skolsalar, 
bänkar och skolböcker!

Snart är dina 
gamla pengar 
värdelösa.

Men här är de värda 
mer än någonsin!


