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Sevgi Até 
givarservice

Johanna 
Tunbjer  
givarservice

Martina  
Hibell 
program

Kristin  
Rosqvist 
givarservice

Fredrik  
Salomonsson   
givarservice

Catherine 
Larsson  
program

Karin  
Bergqvist 
givarservice

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

Webbplats: www.barnfonden.se

Plusgiro: 90 13 01-2 och 90 13 02-0

BARNFONDENS FADDERTIDNING
Ansvarig utgivare: Anna Svärd

Redaktör: Lovisa Demirci

Grafisk form: Ersta Sthlm Media AB
Korrektur: Frida Eriksson
Tryck: Exakta, Malmö

Tack till alla som hjälper Barnfonden att 
göra tidningen till en låg kostnad! 

Tidningen är tryckt på  
miljövänligt papper.

BARNFONDENS PERSONAL

Innehåll #2•2017

Pernilla  
Jonsson 
marknadsföring

Anna-Maria 
Romberg 
program

Malou Bratt 
företags-
samarbeten

Katarina  
Korenkova  
program

Lovisa Demirci  
kommunikation

Peter  
Joelsson   
ekonomi

Cecilia Schön 
insamling/
kommunika-
tion

Anna Svärd    
general-
sekreterare

Barnfonden 
besöker ett 
Burkina Faso i 
utveckling. Här 
i ett klassrum 
i provinsen 
Ziro där fler 
flickor nu bör-
jar skolan och 
färre hoppar av 
för tidigt. Läs 
mer på sidan 4.
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6 Nyheter i korthet
Världens Barn fyller 20 år. Företags-
ledare boxas för Barnfonden. Ny 
skola i konfliktdrabbade Mopti i Mali. 

9 Nytt projekt förebygger våld
I staden Oruro i Bolivia arbetar vi för att förändra våld-

samma attityder och beteenden hos föräldrar, 
lärare och elever. 

10 Fixa klappen tidigt
I år samsas en bästsäljare med flera 
nyheter i Barnfondens webbshop. 
Vilken blir din julklappsfavorit? 

12 Jubileum 
Barnfonden firar tio år 
av samarbete med två 
företag som tillsammans 
bidragit med över en mil-
jon kronor till vårt arbete.  

15 Barnfonden svarar
Barnfondens ekonomichef, Peter 
Joelsson, svarar på frågor om hur 
vi kontrollerar att dina och andra 
givares pengar används på rätt 

sätt.

4 Barn
fonden  
i Burkina 
Faso

fo
to

 k
ar

in
 w

ik
st

rö
m

fo
to

 c
h

il
d

fu
n

d
 a

ll
ia

n
c

e



BARNFONDEN  ● 3

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR  
MER ÄN FINA ORD FÖR OSS
De här raderna känns speciella att få skriva. När jag sitter med den här texten 
nu på förhösten har det gått fyra månader sedan jag började mitt nya jobb som 
generalsekreterare på Barnfonden. Och nu har jag för första gången möjlighet att 
uttrycka mig på en hel sida i vår faddertidning.

Jag vill börja med att berätta vad som gjort starkast intryck på mig under min 
första tid här på Barnfonden. Det är engagemanget. Ditt och andra givares lång-
siktiga stöd till oss. Vi har fler än 20 000 faddrar i Sverige som väljer att stödja just 
oss. Månad efter månad ger ni oss förtroendet att göra mesta möjliga för att ge fler 
barn chans till en bättre framtid. Vi tar det förtroendet på största allvar – ett glädjens 
allvar. 

På Barnfonden bygger vi 
allt vårt arbete på hållbar 
utveckling. Det är mer än fina 
ord för oss. När vi arbetar i ett 
programområde stannar vi i 
generationer. Alla goda resul-
tat vi når är möjliga tack vare 
att vi arbetar långsiktigt och 
med hjälp till självhjälp. Barn 
och familjer involveras i arbe-
tet och de vet att vi kommer 
finnas i området under lång 
tid. Det skapar både trygghet 
och förtroende. 

Jag har arbetat med håll-
barhetsfrågor i många år. Det 
är ett oerhört komplext om-
råde och för mig är det viktigt 
att vi tänker brett. Vårt primära 
syfte är alltid att hjälpa barn till 
en bättre framtid, men vi ska 
även ta ansvar för vårt klimat 
och fot avtrycken vi lämnar 
både lokalt och globalt. 

Barnfonden är en unik organisation och en av mina prioriteringar är att fler ska kän-
na till oss. Fler ska bli inspirerade och intresserade av att stödja vårt arbete. Jag är så 
oerhört stolt och imponerad över allt vi gör och i september börjar jag min resa till 
Etiopien. För oss är det viktigt med en nära och tät dialog med våra samarbetspart-
ner och konstant uppföljning av våra projekt. Jag ska besöka en rad olika projekt i 
Etiopien och bland annat se hur tjejklubbar vi stödjer kämpar för att fler ska känna till 
flickors rättigheter. Jag ser fram emot att berätta mer för er om mina möten.

Jag vill passa på att nämna att vi även i år deltar i riksinsamlingen Världens Barn 
som är ett samarbete mellan Radiohjälpen, 15 hjälporganisationer, SVT och Sveriges 
Radio P4 och som i år firar 20 år. I tidningen finner ni årets Världens Barn-folder.

”Vi har fler än 20 000 
faddrar i Sverige som väljer 
att stödja just oss. Månad  
efter månad ger ni oss för-
troendet att göra mesta möj-
liga för att ge fler barn chans 
till en bättre framtid.”

Anna Svärd
Generalsekreterare

Anna Svärd

Bor: Åhus norr om Österlen.
Familj: Make och två barn.

Gör helst en ledig dag: Promenerar vid 
havet, målar och är med familjen.

Om att arbeta i Malmö: Jag trivs otroligt 
bra i Malmö! Staden växer både ur ett 
näringslivs- och befolkningsperspektiv, vilket 
är spännande, utmanande och möjlighets-
skapande. Malmö anses även vara en 
av världens grönaste städer och stadens 
helhetsgrepp i hållbar stadsutvecklig är i 
framkant. Jag är otroligt tacksam över att 
få dela min vardag i denna inspirerande, 
hållbara och aktiva stad samtidigt som jag 
vilar i lugnet vid Österlen. 

VI
SSTE DU ATT?

8 av 10  
givare stödjer oss  

i mer än 6 år.  
1 av 3 i mer  

än 10 år.



4 ● BARNFONDEN

FÖLJ MED TILL ETT 
BURKINA FASO  
I UTVECKLING

ouagadougou, april 2017. De senaste två 
åren har Barnfonden, tillsammans med vår 
samarbetspartner BØRNEfonden, byggt tre 
skolor, två förskolor och två brunnar i Ziro. 
En skola håller dessutom på att byggas just 
nu. 

Vi är här för att besöka flera skolor men 
vi vill även passa på att få inblick i andra 
projekt vi stödjer. Ett av dem handlar om 
att sprida information om sexuell och 
reproduktiv hälsa och vi kommer lagom 
till en utomhusträff som visar sig vara en 
blandning av show och möte.  

Fokus på säkert sex
Efter tre timmars bilfärd söderut från Oua-
gadougou kommer vi till byn Cassou i Ziro 
och vid kommunhuset har ett hundratal 
personer samlats. Det är mest unga tjejer 
och killar men även äldre bybor som är på 
plats. Hela skaran verkar förväntansfull 
inför dagens tematräff om säkert sex.

Varje månad ordnas tre träffar dit alla är 
välkomna och detta är en del av ett projekt 

Barnfonden stödjer för att sprida informa-
tion om sexuell och reproduktiv hälsa. 
Syftet är bland annat att minska tonårsgra-
viditeter och spridning av HIV. Trots att 
ämnet är omgärdat av tabun är mötena po-
pulära och välbesökta. Många vill lyssna på 
de entusiastiska projektledarna som lyckas 
underhålla samtidigt som de informerar 
om livsviktiga saker.   

När kondomer – för både män och kvin-
nor – visas upp blandas jubel och hög-
ljudda skratt med applåder och fniss. Den 
kvinnliga kondomen, även kallad femidom, 
är dyrare och inte lika vanlig som den tradi-
tionella varianten. En fördel som väger upp 
priset är att den ger kvinnan mer kontroll 
över sin egen kropp och ökad möjlighet att 
skydda sig mot oplanerad graviditet och 
könssjukdomar. 

Klassrum som håller när det regnar  
Resan går vidare och på guppiga, dammiga 
vägar åker vi från den ena skolan till den 
andra och bemötandet är sig likt. När vi 

kommer in i klassrummen är barnen först 
lite avvaktande och blyga. Efter en stund tar 
nyfikenheten över och barnen blir upp-
spelta och glada. 

I provinsen Ziro har Barnfonden under 
de senaste åren drivit flera skolprojekt. 
Några av skolorna har byggts från grun-
den och andra har förbättrats med fler 
klassrum, latriner och brunnar. Det är inte 
ovanligt att de äldre skolorna är gjorda av 
lera med halmtak. Under regnperioder och 
sandstormar får lektioner avbrytas och bar-
nen skickas hem. De nybyggda, mer rejäla 
skolorna gör att även regnsäsong innebär 
skolgång.   

På svarta tavlan ser vi resultatet
I klassrummen vi besöker står det på svarta 
tavlan hur många elever som är på plats 
just den dagen. Det står också hur många 
av eleverna som är flickor respektive 
pojkar. I en av klasserna vi besöker går det 
63 elever, varav 28 är flickor. När vi pratar 
med rektorn på skolan om den ojämna 

Ju längre 
Barnfonden 
har varit i 
ett område, 
desto högre 
är andelen 
flickor i klass-
rummen. 

Aprilväder för oss i Sverige kan vara lite hur som 
helst. Aprilväder för invånarna i Burkina Faso är 
mer förutsägbart – och extremt varmt. Torrpe-
rioden är då inne på slutspurten och till denna 
värme åkte Cecilia Schön och Lovisa Demirci 
från Barnfonden. De besökte provinsen Ziro 
utanför huvudstaden Ouagadougou för att följa 
upp Barnfondens projekt i området där 600 
svenska faddrar har fadderbarn.
text & foto cecilia schön & lovisa demirci
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fördelningen är hennes svar att det ändå 
går fler flickor i skolan nu jämfört med för 
ett par år sedan. I ett av världens fattigaste 
länder är utbildning för flickor långt ifrån 
en självklarhet.

Varje minut i skolan är viktig 
Antoniette Nikiemos är 16 år och hon tar 
skolan på största allvar. Vi hälsar på i hen-
nes klass och blir hembjudna till henne på 
lunchen. Vi måste hålla oss till tiden för 
Antoniette är noga med att inte missa en 
minut av eftermiddagens lektion. 

Familjen bor i flera små, enkla och låga 
hus i sten. De är fattiga och hade det inte 
varit för stipendiet Antoniette fått genom 
Barnfonden hade hon inte kunnat fortsätta 
i skolan. När de får veta att vi ska hälsa på 
dukar de upp för lunch. En hel höna putt-
rar i tomatsås och till detta får vi pasta. Vi 
förstår att det här inte är vardagsmat och vi 
tar en portion som är artigt stor, men som 
samtidigt lämnar mycket över till familjen.

Efter maten sitter vi ned en stund med 

Antoniette. Hennes mamma sitter tätt vid 
hennes sida och är märkbart stolt över sin 
dotter som är bäst i klassen. 

– Mitt favoritämne är franska och jag vill 
kunna undervisa mina småsyskon när jag 
en dag blir lärare. Det är min dröm, säger 
Antoniette. 

Efter skolan hjälper Antoniette till i hem-
met och på kvällarna pluggar hon. Det är 
becksvart efter solnedgången och famil-

jen har ingen elektricitet. Hon visar upp 
solcellslampan hon har fått av Barnfonden 
och berättar att den gör att hon nu kan läsa 
även på kvällen. 

När Antoniette visar sin lampa tänker vi 
på studenterna vi ser på kvällarna i Ouaga-
dougou. Under gatlyktornas ljus sitter de 
och läser inför sina examensprov. Elektri-
citet är ovanligt, även i storstaden, och en 
liten solcellslampa kan förändra mycket. 

Mens ska inte vara ett hinder 
Barnfonden har arbetat i Burkina Faso i 
över 20 år. Fler flickor börjar nu i skolan 
och färre hoppar av för tidigt och parallellt 
med att attityder förändras måste också 
miljön på skolan anpassas. Fler toalet-
ter gör att flickor stannar kvar i skolan 
även när de har mens. Just nu fokuserar 
Barnfonden särskilt på att få fler flickor att 
gå i skolan genom tjejgrupper, föräldraför-
eningar och genom att involvera religiösa 
ledare, lärare och rektorer i utvecklingsar-
betet.

Hade det inte  
varit för stipendiet 
Antoniette fått  
genom Barnfonden 
hade hon inte  
kunnat fortsätta  
i skolan.

Solcellslampan gör att Antoniette Nikiemos kan plugga även när det är mörkt. Hennes dröm är att en dag få undervisa som lärare. 

Att få gå i grundskolan är en mänsklig  
rättighet. Fler flickor börjar nu skolan i 
Burkina Faso och färre hoppar av för tidigt. 
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LUNCHBOX TILL STÖD FÖR SKOLA  
I KONFLIKTDRABBADE MOPTI

I september anordnade Chalmers tekniska högskola i Gö-
teborg Europas största konferens om optisk kommunikation. 
Istället för presenter till alla talare valde Chalmers att tacka 
dem genom en gåva till Barnfonden. Totalt blev det 339 sol-

cellslampor till ett värde av 100 000 kronor som gör det möjligt 
för barn på den indiska landsbygden att läsa läxor även på 
kvällarna. Solcellslampan går att bära med sig och gör att det 
blir säkrare för barn att vara ute när det är mörkt. 

CHALMERS GER TALARE PÅ KONFERENS EN ANNORLUNDA PRESENT 

Under tio veckor träffas företagsledare på 
Fightness gym i Malmö för att boxas, svettas, 
nätverka och samtidigt bidra till Barnfondens 
arbete med en ny skola i Mopti i Mali.  

– De som tränar hos oss får en kick. Om 
vi kan sätta ett värde på den kicken kan vi 
också bidra till något bra. Alla intäkter för kur-
sen går till Barnfondens arbete i Mopti, säger 
Armen Doslic, initiativtagare och grundare till 
Fightness gym.

Totalt handlar det om 120 000 kronor och pengarna kommer att 
användas till att bygga ett klassrum i Mopti i centrala Mali. Många av 
de skolor som finns är i mycket dåligt skick och saknar toaletter. Mopti 
är ett konfliktdrabbat område och det finns starka motsättningar inom 
befolkningen. Det är något som märks även bland barnen och därför 
handlar en del av vårt arbete om konflikthantering för att minska de 
sociala spänningarna. 

Följ projektet – www.lunchboxa.nu  

NU KOMMER DE GAMLA  
MYNTEN TILL NYTTA
I slutet av juni var det många som tömde spargrisar och 
letade i lådor efter mynt. De gamla 1-, 2- och 5-kronorna 
samt 100- och 500-lapparna blev då ogiltiga att betala 
med och många valde att skänka sina gamla mynt och 
sedlar till ideella organisationer. 

– Tack alla ni som växlade in era mynt för att sedan 
swisha motsvarande belopp till Barnfonden. De insamlade 
pengarna är med och bidrar till en ny skola i konfliktdrab-
bade Mopti i Mali. I början av juli startade arbetet med att 
bygga skolan som kommer att inrymma tre klassrum, berät-
tar Pernilla Jonsson, marknadsansvarig på Barnfonden.

Hela skolan i Mopti beräknas vara färdigbyggd i början av 
2018.



BARNFONDEN  ● 7

VÄRLDENS 
BARN FIRAR 
20 ÅR 
Barnfonden är med i Världens Barn och 
det är en otroligt viktig kampanj för oss. 
Genom förra årets insamling har vi fått stöd 
till vårt profilprojekt i Bolivia som du kan läsa 
mer om på sidan 9. I år fyller Världens Barn 
20 år och runt om i Sverige engagerar sig 
tusentals människor för att samla in till barn-
projekt över hela världen. Vi på Barnfonden 
är stolta över att vara en del av Världens Barn 
som är ett samarbete mellan Radiohjälpen, 
SVT, Sveriges Radio P4 och 15 olika hjälporgani-
sationer. Och det är verkligen unikt att så många 
organisationer går ihop och kämpar för en sak. 
Fredagen den 6 oktober kan du följa den direkt-
sända TV-galan på SVT kl. 20–22.

Under julen är det många som vill ge en ex-
tragåva till sina fadderbarn. För att garantera 
att den kommer fram till jul behöver vi gåvan 
hos oss senast den 30 september. Det datu-
met har just passerat, men än är det inte för 
sent. Får vi din gåva nu kommer den skänka 
stor glädje – även om det blir några dagar 
eller veckor efter julafton.

Varför behöver vi då gåvan redan i sep-
tember när julen känns så långt borta? Jo, 
det är för att det tar lite tid för den att komma 
fram. Först tar vi emot gåvan och efter att 
den registrerats skickas den till program-
området. Barnet och familjen får då veta 

att de kan hämta gåvan på det lokala 
kontoret. Överlämnandet av 

gåvan sker organiserat 
och familjen signerar 

att de har hämtat 
den. Efteråt kon-

taktas familjen 
för att berätta 
hur de har 
använt gåvan 
och du som 
fadder får ett 
tackbrev.  

JULKLAPPSTIPS!
4 snabba om  

varför geten är en  
julklappsfavorit:

1. Familjen får både en get  
och utbildning i getuppfödning.

2. Getmjölken ger barnen viktig näring.
3.  Den förstfödda killingen lämnas  

vidare till en annan familj i byn.
4.  Kommande killingar kan säljas för  

att öka familjens inkomster.
Mer info:  

www.barnfonden.se/jul

Det är aldrig  
för sent med  
en gåva!
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Ett testamente är i allra högsta grad en levande handling. Inget 
är ristat i sten, utan du kan när som helst ändra dig och skriva ett 
nytt testamente. Av alla de hjälpinsatser som görs i världen är en 
stor del möjliga tack vare just testamentsgåvor. Barnfonden är en 
del av Goda Testamentet som verkar för att skapa en positiv och 
trygg testamentskultur.
text lovisa demirci foto goda testamentet & barnfonden

Många tror att det är krångligt att skriva ett 
testamente, men det är precis tvärtom. Pro-
cessen är otroligt enkel, förklarar Martina 
Hallin, projektledare på Goda Testamentet:

– Många känner inte till att det går att 
skriva ett testamente rakt upp och ned 
utan att registrera. Det som krävs är att 
testatorns, alltså personen som skriver 
testamentet, underskrift bevittnas av två 
personer vid samma tidpunkt.

Martina berättar vidare att 21 procent av 
alla svenskar har skrivit ett testamente. Det 
finns många länder där siffran är betydligt 
lägre och det beror ofta på att det är en om-
ständlig process att skriva ett testamente i 
dessa länder.

– I Sverige kan upp till 60 procent tänka 
sig att testamentera en del till välgören-
het. Om alla ger en procent till välgörande 
ändamål skulle det göra en enorm skillnad. 
Oavsett hur mycket man ger har barnen 
alltid rätt till sin del. Vi ser idag att många 
väljer att ge till flera hjälporganisationer, 
berättar Martina.

Som kontaktperson på Goda Testamen-
tet har Martina ofta vad hon beskriver som 
på-riktigt-samtal: 

– Jag får prata med människor om hur 
de ser på livet, vad som är viktigt för dem 
och höra om deras livsresa. 

Ett stort förtroende för oss
När du testamenterar en gåva till Barn-
fonden bidrar du till något som varar. Att 
förvalta ett testamente är ett stort förtro-
ende för oss. 

Karin Bergqvist är ansvarig för tes-
tamentsgåvor på Barnfonden och får 
regelbundet frågor från våra givare, ofta 

barnfaddrar, om hur det går till när man 
vill testamentera till oss.

– Att skriva ett testamente kan kännas 
svårt, men samtidigt upplever jag att de 
flesta jag talar med blir klara över att det 
inte är så svårt att skriva ned sina egna 
önskemål och att det sedan är skönt att ha 
det avklarat. Många känner en stor glädje i 
att det finns möjlighet att fortsätta förändra 
livet för många barn och familjer i Barn-
fondens programområden, berättar Karin.

Vi vill gärna säga tack
Berätta gärna för oss om du har skrivit in 
Barnfonden i ditt testamente. Vi vill inte ha 
testamentet eller veta summan, men vi är 
glada om vi får en chans att säga tack!

Hit kan du vända dig 
På Barnfonden hjälper vi till att svara på 
frågor om hur vi kan ta emot stöd via ett 
testamente. När det gäller frågor om själva 
testamentet, det kan röra sig om allt från 
vem som får vara vittne till hur ett testa-
mente ska förvaras bäst, hänvisar vi till vår 
samarbetspartner Goda testmentet. 

Skriva testamente är 
enklare än de flesta tror

DETTA ÄR GODA TESTAMENTET

●  Ett initiativ av Frivilligorganisationer-
nas Insamlingsråd och ett 40-tal 
ideella organisationer.

●  Hjälper till med frågor och funde-
ringar och erbjuder mallar och 
experthjälp.

●  Vägleder ideella organisationer 
för att hanteringen av testaments-
gåvor ska följa tydliga etiska och 
juridiska riktlinjer.

Vänd dig till 
Karin Bergqvist 
på Barnfonden om 
du har frågor kring 
testamentsgåvor: 
karin.bergqvist@
barnfonden.se,  
040-12 18 85

Martina Hallin är projektledare och  
kontaktperson på Goda Testamentet.

Goda testamentet
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Oruro ligger på den bolivianska högplatån och är en av landets mest våldsamma städer. I 
ett nytt projekt arbetar Barnfonden tillsammans med ungdomar för att bryta våldsspiralen. 
På idrotten får eleverna leka, tävla och göra samarbetsövningar – och därefter reflektera 
tillsammans. Barnfondens programchef Martina Hibell tog på sig träningsskorna och var 
med på en gymnastiklektion när hon besökte Oruro. 
text lovisa demirci foto karin wikström

Våld och övergrepp är ett stort problem i 
hela Bolivia. Inte minst i den gamla gruv-
staden Oruro, där hälften av eleverna har 
utsatts för våld i skolan. Olika former av 
aga är fortfarande en vanlig uppfostrings-
metod. 

Sport och spel en del i utvecklingen
I vårt nya projekt, som finansieras av 
Radiohjälpen, arbetar vi för att förändra 
våldsamma attityder och beteenden hos 
föräldrar, lärare och elever. Metoderna som 
vi använder kallas Reflexionar och Jugar. 
Reflexionar riktar sig till vuxna och lär ut 
våldsförebyggande metoder i både klass-
rummet och hemmet. Metoden Jugar riktar 
sig till gymnastiklärare och de får lära sig 
hur de kan använda våldsförebyggande ar-
bete i sin undervisning med hjälp av lekar 
och övningar. 

– Genom sport och spel hoppas vi kunna 
nå fram till barnen och på så vis skapa ett 
kreativt forum för diskussion och reflek-
tion. Barnen tar lätt till sig ny information 

när de får leka och vara aktiva samtidigt, 
berättar Martina Hibell efter sitt besök i 
Oruro. 

Eleverna kommer i första hand att få öva 
sig på gymnastiklektionerna och i slutet 
av projektet anordnar de själva en större 
turnering med antivåldstema. 

Under sitt besök på en skola i Oruro fick 
Martina vara med på en lektion. 

Hon berättar att de lekte och gjorde 
övningar utomhus på en fotbollsplan och  
direkt efteråt reflekterade alla tillsammans 
i grupp:

– Eleverna pratade om huruvida de känt 
sig utsatta eller om de själva bidragit till att  
någon annan känt sig utsatt. De pratade 
också om hur mycket det påverkar en när 
man inte får hjälp och hur det känns när 
ett bra samarbete fungerar.  

Viktigt att följa projekten på nära håll
När Martina besöker ett projekt eller en 
verksamhet som Barnfonden driver får hon 
på plats inblick i hur verksamheten bedrivs. 

Hon skaffar sig en överblick över kvaliteten, 
vad vi är nöjda med, vad som kan göras 
bättre och vad som behöver följas upp. 

– Det ger en helt annan förståelse att se 
på plats. Vi får en känsla av hur projektper-
sonalen bemöter barnen. Det är sådant vi 
inte kan få veta genom rapporter eller mejl 
som vi får. Vi kan prata direkt med både 
barn och vuxna och få en djupare förståelse 
för situationen de lever i, förklarar Martina.

 
Lugnare, men fortsatt mycket våld
Barnfonden finns i 25 länder och behoven 
mellan och inom länder ser väldigt olika 
ut. I Bolivia är våldsproblematiken i fokus. 
Vi har under flera år arbetat med våldsföre-
byggande undervisning i Oruro. 

– Vi kan verkligen se en effekt av vårt 
tidigare arbete. Det är lugnare nu i om-
rådet och färre gäng. Vi har fokuserat på 
bemötande, konfliktlösning, övergrepp i 
skolan och mobbning. Och så klart att lära 
ut hur vi löser konflikter utan att ta till våld, 
avslutar Martina. 

Gymnastiklärare  
centrala i nytt projekt

På Barnfonden arbetar vi med 
våldsförebyggande undervis-
ning och för att fler unga ska 
känna till sina rättigheter.  
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I år samsas en bästsäljare med flera nyheter i Barnfondens 
webbshop. En av dem är läsplattor till skolbibliotek i Kam-
bodja. När du handlar i vår webbshop får du samtidigt ett 
gåvobevis att ge bort. Kort sagt ett enkelt sätt att göra en 
god sak som varar betydligt längre än julhelgen.  
text lovisa demirci foto childfund alliance

Gör det enkelt för dig och beställ dina 
julklappar redan idag. Se hela vårt 
sortiment på www.barnfonden.se/jul 

Så beställer du!

BÄSTSÄLJAREN  
– SOLCELLSLAMPAN
Ljus är en förutsättning för att kunna göra läxor när solen 
gått ned. Det är här solcellslampan kommer in i bilden. 
Gåvan ger en solcellslampa till en familj på landsbyg-
den där elektricitet är en bristvara. Förutom att under-
lätta läsning på kvällen gör solcellslampan det säkrare 
att gå utomhus i mörkret. Utbildning är en nyckelfaktor 
för att utrota fattigdom och ljus är en förutsättning för 
att kunna läsa och göra läxor efter mörkrets inbrott. Inte 
undra på att detta är vår bästsäljare! 

VILKEN BLIR  
DIN JULKLAPPS
FAVORIT I ÅR? 
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SUCCÈN FORTSÄTTER  
– MORINGATRÄDET 
Plantera ett moringaträd som är ätbart ända ned till 
roten. För 100 kronor kan du ge bort ett moringaträd 
som går till en behövande familj. Och det är inte 
vilket träd som helst, för det finns många skäl till att 
det kallas för mirakelträdet.

Moringaträdet trivs i både mycket torrt och tropiskt 
klimat och redan det första året växer det 3–4 meter. 
När det väl är planterat dröjer det 6–8 månader tills 
trädet bär frukt och nästan alla delar av moringaträ-
det är ätbara och näringsrika.

Löven, fröna, blommorna och stammen går att 
tillaga på olika sätt och de är rika på vitaminer, ami-
nosyror, antioxidanter, protein och järn. Moringaträ-
dets löv och blommor kan ätas som sallad och fröna 
kan rostas och ätas likt jordnötter eller användas som 
smaksättare. Även de nyttiga rötterna är ätbara efter 
att man tillagat dem. Torkade löv och frön används 
för att ta fram pulver och olja som används till mat 
som är näringsfattig. 

Och visste du att moringaoljan användes som 
parfym redan i romarriket. En mycket uppskattad doft 
sägs det!

ÅRETS NYHET – LÄSPLATTOR
På skolbiblioteken i Kambodja samlas barn för att läsa och göra 
sina läxor. Utbildning är ofta lågt prioriterad i Kambodja och 
därför är tillgången till böcker och läromedel många gånger 
bristfällig. Väl utrustade skolbibliotek är ett led i att få fler barn till 
skolan och att öka läskunnigheten. Att läsplattor numera samsas 
med böcker och tidningar är något nytt. 

– Läsplattorna hjälper barnen att på ett nyfiket sätt lära sig 
räkna och läsa. De kan utveckla sina färdigheter på ett sätt som 

är nytt för dem och med dagens teknik kan vi på ett effektivt sätt 
ge barnen tillgång till helt nya pedagogiska verktyg, säger Malou 
Bratt på Barnfonden. 

Du kan vara med och stödja tillgången till läsplattor på skol-
biblioteken vi arbetar med. Med hjälp av läsplattorna tar barnen 
del av pedagogiska verktyg som hjälper dem att träna sina läs- 
och skrivkunskaper. Läsplattorna laddas med hjälp av solcells-
paneler som finns installerade på biblioteken. 
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DERAS ENGAGEMANG 
HAR BIDRAGIT MED 
EN MILJON KRONOR 

För tio år sedan bröt utbildningsförlaget Studentlitteratur med en gammal tradition. Istäl-
let för att ge sina författare en bok i julklapp bestämde de sig för att testa något nytt. 
Samarbetet med Barnfonden tog då sin början. Vid samma tid valde klädföretaget 
Capri Collection att ta sitt engagemang ett steg vidare. Utöver att vara faddrar började 
de sälja en artikel varje säsong till förmån för Barnfonden. I år firar vi tio år av samarbete 
med två företag som tillsammans bidragit med över en miljon kronor till vårt arbete.     
text lovisa demirci

Magnus Pettersson Roos är vice VD på 
Studentlitteratur och han minns att det 
var med viss nervositet de bestämde sig 
för att ändra julklapp. I många år hade alla 
Studentlitteraturs författare fått en bok 
med en personlig hälsning. Nu är det tio 
år sedan en gammal tradition byttes mot 
en ny och julklappen har sedan dess varit 
en gåva till Barnfonden. Oron visade sig 
vara obefogad och den nya julklappen togs 
väldigt väl emot. 

– Flera av författarna beskrev det som den 
bästa julklappen de någonsin fått. På Stu-
dentlitteratur vill vi bidra till en bättre värld 
genom utbildning. Vi skapar förutsättningar 
för lärande och genom att stödja Barnfon-
dens arbete tar vi vår vision från Sverige till 
andra länder, berättar Magnus när vi träffas 
på Studentlitteraturs huvudkontor i Lund.

Frågor det är lätt att känna starkt för 
Projekten Studentlitteratur stödjer genom 
Barnfonden har alltid koppling till utbild-
ning. Fokus är att hjälpa människor på 
kunskapsresan. Magnus berättar att de 
medvetet valt en tydlig nisch och att förra 
årets julgåva gick till ett utbildningsprojekt 
i Rajasthan i Indien. Där har nu 600 barn 
från minoritetsgrupper i avlägsna byar fått 
möjlighet att lära sig läsa, räkna och skriva. 

Ett projekt sticker ut
Det finns ett projekt som Magnus talar 
extra varmt om och det är 2013 års julgåva. 

Den gick till att rusta upp en förskola i 
Etiopien med stolar, bord, skolmaterial, 
vattenbehållare och leksaker. När små barn 
har någonstans att vara om dagarna är det 
många äldre syskon som får möjlighet 
att gå i skolan istället för att passa de små 
medan föräldrarna arbetar. 

–Vi är stolta över att kunna bidra lång-
siktigt och vi får alltid bra uppföljning från 
Barnfonden. Att få arbeta med att skapa 
förutsättningar för god utbildning är ett 
privilegium och vi vill kunna bidra till ett 
sammanhang där utbildning inte är en 
självklarhet. 

Viktigt att få uppföljning
Studentlitteratur och Capri Collection 
verkar i vitt skilda branscher och deras stöd 
har gått till olika projekt i Barnfondens 
regi. Samtidigt finns det flera punkter där 
de möts. De beskriver båda att projekten 
de stödjer ofta har särskilt fokus på flickors 
rättigheter och möjlighet till utbildning. Att 
projekten följs upp är viktigt och både Ca-
pri Collection och Studentlitteratur är noga 
med att förmedla vidare till sina medarbe-
tare, samarbetspartner och kunder om hur 
de med gemensamma krafter gör skillnad 
för utsatta barn. 

Det började med ett fadderbarn
Sedan 20 säsonger tillbaka skapar Capri 
Collection en artikel i sin kollektion till 
förmån för Barnfonden. En till vårkol-
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Projekten Studentlitteratur stödjer genom 
Barnfonden har alltid koppling till utbild ning, 
berättar Magnus Pettersson Roos.
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lektionen och en ny på höstkanten. Anna 
och Ulf Högfeldt grundade företaget för 
23 år sedan och samarbetet med Barnfon-
den började genom att Anna och Ulf blev 
faddrar till en flicka. När vi besöker Capri 
Collections huvudkontor i Borås berättar 
Anna om sin uppväxt som delvis var i Zam-
bia. Hennes pappa arbetade med bistånd 
och Anna var fast besluten att gå i hans 
fotspår när hon själv blev vuxen:

– Mina år i Zambia har följt mig hela 
livet. Jag ville arbeta med bistånd men livet 
tog andra vägar då Capri Collection växte 
snabbt som företag. Jag insåg att alla inte 
behöver flytta långt för att hjälpa. Vi kan 
hjälpa här.

Det var så idén föddes att utveckla 
samarbetet med Barnfonden från att ha ett 
fadderbarn till att bidra till hela projekt. 

– Till varje vår- och höstkollektion skapar 
vi en artikel, oftast en accessoar, där varje 
krona utöver kostnaden för tillverkning går 
till Barnfonden. Våra återförsäljare köper 
in artikeln till fullpris utan att själva göra 
någon vinst vid försäljning. De är lika enga-
gerade som vi, berättar Anna.

Varje projekt väljs med stor omsorg
Varje säsong får Capri Collection förslag på 
projekt de kan välja att stödja. Hösten 2017 
går stödet till Barnfondens projekt för ökad 
tillgång till rent vatten på skolor i Kampala 
i Uganda. Maria Olsson är VD för företa-
get och hon berättar att de väljer projekt 
med stor omsorg. Det ska vara ett tydligt 
uppdrag och de ser gärna att kvinnor och 
flickor är i fokus. 

– Det ska vara lätt att se vad pengarna 

DERAS ENGAGEMANG 

går till. Många vill inte skänka till hjälp-
organisationer för att de inte är säkra på 
vad pengarna går till. För oss är inte detta 
ett hållbart argument. Det viktiga är att ar-
beta med en seriös organisation som man 
kan lita på, säger Maria. 

Personlig kontakt är viktigt
Precis som för Barnfonden är långsiktighet 
en grundpelare i allt arbete Capri Collec-
tion bedriver. De har en långsiktig relation 
med sina leverantörer och kunder. 

Många av Capri Collections kunder 
har hittat sin stil i deras kollektioner och 
återkommer år efter år. Maria lyfter fram 
att långvariga relationer skapar ett stort 
förtroende: 

– Vi håller oss till Barnfonden precis 
som vi håller oss till våra leverantörer. För 
oss är det viktigt med personlig kontakt 
och att vi får uppföljning på de projekt vi 
stödjer. Barnfonden var ett lätt val. Och ett 
bra val. 

Samarbeten som fortsätter
Under tio års tid har Studentlitteraturs 
julgåvor bidragit med 800 000 kronor till 
Barnfonden. Och vilken årets julklapp blir 
är ännu en hemlighet. Capri Collection tar 
år efter år fram en produkt där de valt att 
gå hela vägen. De tar själva inte ut något 
av vinsten utan allt går till Barnfonden och 
under tio år har de bidragit med 300 000 
kronor. 

Capri 
Collections 
armband, 
Lucielle 
Bracelet, 
säljs under 
hösten 2017 
till förmån för 
Barnfondens 
vattenprojekt 
i Kampala, 
Uganda.
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Capri Collections stöd till 
Barnfonden är ett sätt att år 
efter år bidra till en bättre 
värld, säger Maria Olsson och 
Anna Högfeldt. 
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NDEN SÖKER FADDRAR

Fler än 700 barn  
i indiska Gogunda är nu inskriv-
na i vårt nya fokusprojekt och 
många av dem väntar på en 
fadder. Vi har funnits i området  

i flera år och nu kan vi gläd-
jande nog utöka vårt arbete. 
Vill du bli fadder till ett barn i 

Gogunda? Då kan du anmäla 
dig på www.barnfonden.se/ 

bli-fadder
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Lyssna på låten!
Vill du lyssna på Bengts låt kan du 
göra det på www.soundclouds.com. 
Sök på ”That’s good for the kids”. 

Läkarens  
låt om rätten  
till en trygg  
förlossning
Bengt Roth är pensionerad narkos- och intensivvårdsläkare och har under 
sitt yrkesliv upplevt många förlossningar. Han har ett stort engagemang för 
säker mödravård och en lika stor passion för att skriva musik. Här berättar 
Bengt om varför han skrivit låten ”That’s good for the kids”, som handlar om 
just alla kvinnors rätt till en trygg förlossning. 
text malin larsson  foto lotte roth 

Bengts erfarenhet som läkare kommer från 
den svenska sjukvården, men han är också 
väl insatt i hur mödra- och förlossningsvård 
bedrivs på andra platser i världen. 

– Är du ensam och ingen hjälper dig 
vid en förlossning så kan det gå riktigt illa. 
Men finns det utbildad personal, så ökar 
direkt chanserna att överleva, säger Bengt 
som också är fadder i Barnfonden sedan 
fyra år. 

Bengts långa erfarenhet som läkare har 
gjort honom lugn inför förlossningar. 
Åtminstone för det mesta. När hans dotter 
och svärson väntade barn satte den riktiga 
oron in. 

– Jag var nästan mer orolig när de skulle 
föda än när vi själva skulle få barn. Det var 
då som mitt engagemang blev större och 
jag började fundera över förlossningar i de 
fattigare länderna, berättar Bengt.

De här funderingarna gav inspiration till 
låten ”That’s good for the kids”. Bengt be-
rättar att han vill sprida ett budskap kring 

mödravården. Ett budskap om utbildning 
och hur respekten för kvinnor och flickor 
måste öka runt om i hela världen. Bengt 
betonar vikten av att sprida information om 
vilka risker en förlossning som inte sker 
på klinik med utbildade barnmorskor och 
läkare för med sig. 

– Barn är oerhört beroende av sina 
föräldrar och skadas om någon av dem 
går bort. De riskerar också att råka ut för 
kriminalitet och bli utnyttjade. Utbildning 
om säker mödravård är vägen att gå, säger 
Bengt. 

99 procent av de kvinnor som dör i 
samband med graviditet eller förlossning 
lever enligt Världshälsoorganisationen i 
ett långinkomstland, de flesta av dem i 
Afrika. Många kvinnor tvingas föda under 
så otrygga förhållanden att förlossningen 
är förenad med livsfara. Trots att mödra-
dödligheten sjunker runt om i världen 
är risken att inte överleva sin förlossning 
fortfarande stor. 

Bengt Roth vill 
med sin musik 

väcka engage-
mang och säker 

mödravård är en 
av hans hjärte-

frågor. 

” Är du ensam och 
ingen hjälper dig 
vid en förlossning 
så kan det gå  
riktigt illa.”

4 139
Så många  

hem och skolor  
har fått fungerande 
latriner i Mali 2016. 

Resultat från  
Barnfondens Effekt-

rapport 2016 
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Hur kontrollerar Barnfonden att 
insamlade pengar når fram?
För Barnfonden är förtroendet från 
våra givare den absolut viktigaste 
byggstenen i vår verksamhet. Vi 
har därför en minutiös kontroll av 
alla våra transaktioner, väldigt 
liten kontanthantering och vi följer 
alla transaktioner från ax till limpa. 
Det innebär att så fort pengar 
lämnar Sverige så ska motta-
garen, någon av våra samarbetspartners, 
bekräfta att de tagits emot. Våra externa 
revisorer kontrollerar både oss i Sverige och 
alla våra samarbetspartners. 

Hur regelbundet granskas Barnfonden 
Barnfonden revideras löpande av externa 
revisorer, precis som vilket annat ”företag” 
som helst. Svensk Insamlingskontroll, som 
administrerar alla 90-konton, har särskilda 

krav på oss för att de ska kunna 
bevaka givarens intressen. Vi är 
också medlemmar i bransch-
organisationen FRII, Frivilligorga-
nisationens Insamlingsråd, som 
ställer krav på vårt kvalitetsar-
bete. Jag vågar påstå att vi är 
mycket väl granskade, allt för att 
du som givare ska känna dig så 
trygg som det överhuvudtaget 
är möjligt. 

Eftersom vi är en liten organisation med 
korta beslutsvägar är vi väldigt öppna med 
hur pengarna används och vi är stolta över 
att kunna säga att mellan 83 och 85 pro-
cent av våra insamlade medel går till stiftel-
sens ändamål, vilket är en hög branschsiffra.  
 
Vad tycker du som ekonom är viktigt för 
ett tryggt givande?
Generellt att man väljer en organisation 

som är inarbetad och som vet hur man når 
ut med olika former av bistånd. Det finns 
många som vill hjälpa till och gärna gör det 
med stort hjärta, men för att pengarna verkli-
gen ska nå fram till rätt ändamål behövs stor 
kunskap om hur världen ser ut och hur man 
kan undvika fallgropar på vägen. Det krävs 
erfarenhet och ett stort kontaktnät för att inte 
pengar ska ”försvinna” på vägen. 

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.

Hur regelbundet  
granskas Barnfonden?

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

Peter Joelsson är Barnfondens ekonomichef. Han gillar fotboll och vet det mesta om 
favoritlaget Liverpool. När det gäller Barnfondens ekonomi är han minst lika väl insatt och 
det skapar en stor trygghet i hela organisationen. Här svarar Peter på frågor om hur vi 
som organisation kontrollerar att dina och andra givares pengar används på rätt sätt. 

Peter Joelsson, 
ekonomichef på 
Barnfonden.
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På barnfonden.se/jul kan du redan nu beställa dina julklappar 
och få fina gåvokort att sprida värme och önska god jul med.

Gör julen lite större. 
Och världen lite bättre.

Köp nya böcker till skolor 
och bibliotek Ge någon en egen skolväska, fylld 

med pennor och en bok att skriva i200:- 135:-


