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Lasse Åberg 
om att vara fadder

Sedan tidigt 90-tal har Lasse och Inger 
Åberg varit faddrar genom Barnfonden. 

Läs mer om Lasses tankar kring 
fadderskapet och vad breven betyder 

för honom.  

I Bolivia med 
Armand Krajnc  

8 av 10 barn i Bolivia har utsatts för våld. 
Sedan ett år tillbaka driver vi ett projekt mot 
våld i staden Oruro i Bolivia. Vi har varit där 
tillsammans med världsmästaren i boxning, 

Armand Krajnc och Sveriges Television.

Tranquilo har 
25 fadderbarn

Den latinamerikanska restaurangen 
Tranquilo i Göteborg har fått många fadder-
brev genom åren. Personalen och gästerna 

på restaurang Tranquilo stödjer varje 
månad 25 fadderbarn runt om i världen.

Världen behöver 
mer barnskratt!



Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation 
som grundades 1991. Vi är politiskt och religiöst obundna 
och ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance. 
Tillsammans med våra samarbetsorganisationer stödjer vi 
fler än 15 miljoner barn världen över. Vårt huvudkontor är 
i Malmö och här arbetar 16 anställda. 

Vi skapar bättre levnadsvillkor för barn och familjer i utsatta 
områden i Afrika, Asien och Latinamerika. Vårt arbete 
bygger på fyra områden som alla hör ihop med varandra: 
utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet 
och skydd. Och vi vet att hjälp till självhjälp och långsiktig, 
hållbar utveckling är den rätta vägen att gå. 

Vi sätter alltid barnet i fokus!

Innehåll nr 2 2018

ARMAND KRAJNC I BOLIVIA MED 
BARNFONDEN
Att Barnfonden besöker projekt vi driver är inget ovanligt. Vi gör regel-
bundna uppföljningar och kontroller av våra projekt runt om i världen. 
Att vi reser tillsammans med ett filmteam från Sveriges Television och 
med en världskänd idrottsprofil är desto mer unikt.
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07 VILLERVALLA GÖR KLÄDKOLLEKTION 
FÖR BARNFONDEN 
Klädföretaget Villervalla gör färgsprakande kläder, alltid med mottot 
att barn ska få vara barn. Nu kommer Villervalla snart ut med sin första 
kollektion med Barnfondens mönster. Varje sålt plagg bidrar till att 
förebygga undernäring och malaria bland barn i Mali. 

08 LASSE ÅBERG OM ATT VARA FADDER
I Lasse Åbergs bok – Åberg från A till Ö – skriver han om att vara fadder. 
Om hur fadderskapet kalibrerar oss i ett större sammanhang. Att det är 
ett givande som verkligen ger och som får oss att vakna upp i vår skyddade 
verkstad.

10 SÅ HÄR FÖLJER VI BARNENS 
UTVECKLING
När vi omfamnar helheten gör vi det utifrån olika åldersgrupper. För vi vet 
att barns behov skiljer sig i olika åldrar och från barn till barn. Här berättar 
vi om hur vi fokuserar på olika delar beroende på hur gammalt barnet är.

15 RESTAURANGEN MED 25 FADDERBARN
Restaurang Tranquilo i Göteborg vill få både gäster och personal att engagera 
sig för utsatta barn. Det har varit deras motto ända sedan restaurangen 
öppnade år 2005. Att Tranquilo stödjer 25 fadderbarn varje månad är något 
som personalen är stolta över och som de gärna berättar för sina gäster.

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: Thellmark+
korrektur: Frida Eriksson
tryck: Exakta, Malmö

Tack till alla som hjälper Barnfonden att göra tidningen 
till en låg kostnad! Tidningen görs på miljövänligt papper.
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Nycklar till bra möten  

Hur får man till ett riktigt 
bra möte? När vi är ute och 

besöker områdena vi arbetar 
i finns det alltid tre viktiga nycklar 

till ett bra möte: närhet, tillit och tid. 
I september i år var jag i Rajasthan i Indien för 

att följa upp vårt arbete där. Det 
otroliga med ett sådant besök är 
alla möten – vi får träffa kvinno-
grupper, barngrupper, tjejklubbar, 
skolkommittéer och förstås även 
elever och lärare på skolor. 
Det finns också tillfällen då vi får 
sitta med i byråd tillsammans med 
invånare och lokala myndigheter. 
Närheten som vi på Barnfonden 
har till våra lokala samarbetspartners 
och människorna vi arbetar med är 
grundbulten i vårt arbete. För att 
få till den här närheten krävs ett förtroende. Detta 
förtroende får vi tack vare att vi kan stanna i samma 
område över tid. För det finns inga genvägar till till-
liten. Den växer långsamt och vi måste alltid vårda 
den ömt. 
När vi blir sedda och lyssnade till blir vi stärkta. Det 
är universellt och när vi besöker våra projekt är det 

Anna Svärd Generalsekreterare

så tydligt. Vi kan se varandra i ögonen och höra om 
utmaningarna som finns på plats och i människors 
vardag. Vi ser också kraften och kapaciteten som 
finns – hos barn och unga och hos vuxna. På sidan 
6 kan du läsa om Soledad i Bolivia. En outtröttligt 
engagerad 14-åring som kämpar för att minska våldet 

i staden där hon bor. 
Alla barn har rätt att känna sig 
säkra och trygga. I sina hem, 
i skolan, på nätet och på gatan. 
Under hösten har vi särskilt 
fokus på insatser för att stoppa 
våld mot barn. Vi vet att våldet 
förekommer överallt i världen 
och vi vet att barn som lever 
i fattigdom är särskilt utsatta. 
En metafor för barn som mår 
bra är barnskratt. Därför väljer 
vi att lyfta barnskrattet i en stor 

kampanj i höst – för världen behöver mer barn-
skratt. Läs gärna mer på www.barnfonden.se 
Tack för att du är med och bidrar till tilliten. Det är 
den som gör vårt arbete möjligt!  

”För att få till den 
här närheten krävs 
ett förtroende. Detta 
förtroendet får vi tack 
vare att vi kan stanna 
i samma område över 
tid. För det finns inga 
genvägar till tilliten.”
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Världsmästaren Armand Krajnc 
i Oruro med Barnfonden

Armand Krajnc (i mitten) 
har arbetat med ungdomar 

under hela sitt vuxna liv. 
Han ser idrotten som ett 

bra sätt att mötas över 
gränserna och på lika villkor.

Staden Oruro i Bolivia är hårt drabbad av våld. Våldet finns på gatorna, 
i hemmen och på skolorna. I samarbete med Världens Barn driver 
Barnfonden ett projekt för att bryta den våldsspiral som är en del av 
många barns vardag. Tillsammans med ett filmteam från Sveriges 
Television reste Barnfonden till Oruro för att besöka skolor och träffa 
elever, lärare och ungdomsklubbar. Med på resan var också vår Världens 
Barn-ambassadör, Armand Krajnc – fyrfaldig världsmästare i boxning 
med ett stort engagemang för barns och ungas rättigheter.    
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TEXT: LOVISA DEMIRCI 
FOTO: CHILDFUND BOLIVIA OCH BARNFONDEN

1 346 Barnfonden-faddrar 
har fadderbarn i Oruro.

Att Barnfonden besöker ett projekt vi driver är inget 
ovanligt. Vi gör regelbundna uppföljningar och 
kontroller av våra projekt runt om i världen. Att vi 
reser tillsammans med ett filmteam från Sveriges 
Television (SVT) och med en världskänd idrottsprofil 
är desto mer unikt.
Barnfonden, SVT och Armand Krajnc besökte Oruro 
på den bolivianska högplatån i mitten av september 
i år. Sedan ett år tillbaka driver Barnfonden, i sam-
arbete med Världens Barn, ett projekt för att stoppa 
våld mot barn och unga. Vi arbetar på sex skolor 
i Oruro, där vi också har fadderverksamhet sedan år 
2003.

Beprövade metoder mot våld
Våld och övergrepp är ett stort problem i hela 
Bolivia. I Oruro har hälften av eleverna utsatts för 
våld i skolan. Olika former av aga är fortfarande en 
vanlig uppfostringsmetod.
– Det tar tid att förändra beteenden. Vi måste vara 
ödmjuka inför det. Vi tar ett steg i taget, säger 
Barnfondens programchef Martina Hibell efter be-
söket i Oruro. 
I vårt projekt arbetar vi för att förändra våldsamma 
attityder hos föräldrar, elever och lärare. Metoderna 
vi använder är beprövade och kallas Reflexionar och 
Jugar. 
• Reflexionar riktar sig till vuxna och lär ut våldsföre-
byggande metoder i både klassrummet och hemmet. 

• Jugar riktar sig till gymnastiklärare som får lära sig 
hur de kan använda våldsförebyggande arbete i sin 
undervisning med hjälp av lekar, övningar, samtal 
och reflektioner.

Armand Krajncs debut som reporter 
SVT och Armand Krajnc följde med Barnfonden 
till Bolivia för att göra ett reportage inför Världens 
Barn-galan som sändes den 5 oktober. Allan Förberg 
är producent för galan och han är den som tillsam-
mans med Radiohjälpen tog initiativ till reportage-
resan. Han tycker att vi alla behöver ta del av bra 
exempel på hur vi kan minska våld i skolor och hem. 
Det är också anledningen till att SVT valde att lyfta 
Barnfondens projekt, berättar Allan:
– Världens Barn handlar om alla barns rätt till hälsa, 
skola och trygghet. Barnen i Bolivia, precis som i resten 
av världen, måste få känna att både hemmet och 
skolan är en trygg plats. Vi har följt Barnfondens 
arbete i Bolivia och nu var det dags att skildra den 
här problematiken på nära håll. 

Armand Krajnc fick för första gången testa på att vara 
reporter under sin resa med Barnfonden i Bolivia. 
Tillsamman med SVT:s filmteam gjorde han inslaget 
inför Världens Barn-galan och Armand berättade att 
det var lätt att få kontakt med ungdomarna han 
träffade:

Soledad är aktiv i sin 
skolas ungdomsklubb. 
Tillsammans kämpar 
de för att få ett slut på 
våldet som är en del av 
många barns och ungas 
vardag. Här är Soledad 
tillsammans med sin 
mormor Maria.



– Inom idrotten möts vi alla på samma villkor. Jag 
har under hela mitt vuxna liv arbetat med ungdomar 
från olika kulturer och med att nå fram till dem 
genom sport och aktivitet. 

Armand beskriver hur det glimrade i ögonen hos 
ungdomarna han mötte i Oruro. Hur de törstade 
efter kunskap och hur imponerad han är av deras vilja 
att förändra samhället de lever i. 

En livlig skolgård med musik och sport
Barnfonden arbetar med sex skolor i Oruro med 
sammanlagt 3 000 elever. När det är rast är det alltid 
full aktivitet på skolgårdarna.  
– De spelade fotboll och basket ute på skolgårdarna 
och det var roligt att se att även tjejerna var med. Det 
är långt ifrån en självklarhet. Samtidigt som eleverna 
lekte och spelade övade skolans orkester med pan-
flöjt och trummor. Ljudnivån blev därefter, berättar 
vår programhandläggare Anna-Maria Romberg, 
efter att ha besökt flera av skolorna i Oruro. 
Anna-Maria berättar vidare om de starka kontraster 
som hon såg överallt. Kylan var påträngande i skolor-
nas hårda stenbyggnader. En kyla som stod i bjärt 
kontrast till elevernas sprudlande glädje och energi. 
Alla barnen bär alltid skoluniformer och även under 
de kyliga vintermånaderna är flickorna barbenta.

Ungdomarna hittar nya lösningar mot våld
I vårt projekt stödjer vi ungdomsgrupper och ung-
domsledare som själva kartlägger våldsproblematiken 
och analyserar den. De hittar egna lösningar på 
problemen och genomför olika projekt som bidrar 
till minskat våld. Dessutom leder de arbetet för att 
ta fram förhållningsregler som varje skola ska ha, där 
lärare, föräldrar och rektorer också är med och deltar. 
I allt detta får de utbildning, stöd och guidning från 
projektpersonalen. 
14-åriga Soledad bor i Oruro och hon är aktiv i sin 
skolas ungdomsgrupp. Under en eftermiddag fick 
Barnfonden träffa Soledad i hennes hem, där hon bor 
tillsammans med sina morföräldrar och sin storebror. 
– I skolan syns inte fattigdomen och utsattheten så 
tydligt. Många av skolorna är fina och barnen har 
skoluniformer. I hemmen märks den desto mer och 
det fick vi se på nära håll hemma hos Soledad, berättar 
Martina efter besöket. 
Soledad är aktiv i projektet och har ett driv och 
en kraft som gör att hon verkar äldre än sina 14 år. 
Hennes föräldrar skiljde sig för flera år sedan och de 
lever i dag med sina respektive nya familjer. Soledad 
träffar sina föräldrar och yngre syskon regelbundet, 
men hon bor inte med dem. 
Soledad och hennes äldre bror bor i ett stenhus högt 
upp i Oruro. De lever tillsammans med sina morför-
äldrar och alla fyra sover och arbetar i samma rum. 

Soledads morföräldrar är skomakare och de har sin 
verksamhet i ett av rummets fyra hörn. De lever 
dygnet runt med lukten från medlen de använder 
för att göra rent och laga skor.
På gatorna utanför Soledads hem är våldet ständigt 
närvarande. Det finns ingen belysning på kvällarna 
och mörkret gör osäkerheten ännu större. Martina 
pratade länge med både Soledad och hennes 
mormor om hur våldet i deras kvarter påverkar dem. 
Hon berättar: 
– Soledad var inte rädd. För henne är våldet nor-
maliserat. Å andra sidan nickade hon instämmande 
när hennes mormor berättade om sin oro. Soledads 
mormor bär på en ständig oro för sina barnbarn. Hon 
möter Soledad när hon kommer hem från skolan och 
våldet gör att hon alltid är rädd, även när barnen är 
i skolan. 

Lugnare, men fortfarande våldsamt 
Barnfonden finns i 25 länder och behoven mellan 
och inom varje land ser väldigt olika ut. I Bolivia 
är våldsproblematiken i fokus. Vi har under flera 
år arbetat med våldsförebyggande undervisning i 
Oruro. 
– Vi kan verkligen se en effekt av vårt tidigare arbete. 
Det är lugnare nu i området 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.

Barnfondens programchef, Martina Hibell, fick vara med både på övningar 
under en gymnastiklektion och efteråt när eleverna reflekterade tillsammans. 
Lek och sport är en viktig del av vårt våldsförebyggande arbete.

Barnfondens mönster på en 
mjuk Villervalla-pyjamas. 

Finns i butik från och med 
mitten av november.
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Barnfonden 
är en del av 
Världens Barn

• Världens Barn är ett 
   samarbete mellan 
   Radiohjälpen, SVT, 
   Sveriges Radio P4 och 
   14 barnfokuserade 
   organisationer i Sverige.

• Sedan Världens Barn 
   grundades 1997 har 
   över 1,5 miljarder kronor 
   samlats in. 

• I oktober hade 
   77,8 miljoner kronor 
   samlats in under för 
   Världens Barn 2018. 
   Den slutgiltiga siffran 
   för årets insamling 
   meddelas i december.   

• Barnfonden har genomfört 
   flera Världens Barn-
   projekt, bland annat 
   i Bolivia och Burkina Faso.   

Villervalla gör klädkollektion 
för Barnfonden 
Du kanske redan visste att 
Barnfonden har ett eget mönster? 
Ett mönster med barn från hela 
världen. Det här är ett mönster 
vi kommer att se mer av framöver 
– bland annat på pyjamasar och 
mössor. Klädföretaget Villervalla 
gör färgsprakande kläder, alltid 
med mottot att barn ska få vara 
barn. Nu kommer Villervalla snart 
ut med sin första kollektion med 
Barnfondens mönster. Varje sålt 
plagg bidrar till att förebygga 
undernäring och malaria bland 
barn i Mali.

Villervalla har sitt säte i Göteborg. I Haga, 
med några kullerstensgator emellan, har före-
taget två kontor, ett showroom, en outlet och 
en konceptbutik. Vi träffas i deras färgspra-
kande showroom som är ett utställningsrum 
för nya kollektioner. Villervallas grundare och 
VD, Hanna Håkansson, berättar varför hon 
började rita barnkläder från första början: 
– Jag startade Villervalla när jag var gravid 
med min son och det provocerade mig 
att det inte fanns färgglada barnkläder 
som inte var könsstereotypa. Egentligen 
började jag rita som en protest, men 
kläderna blev omtyckta och nu finns vi 
i över 20 länder. 

Vill vara en motpol 
Hanna är socionom i grunden och hon 
tror själv att det har präglat Villervalla 
på många sätt. Företaget vill vara en 
motpol i en bransch där mycket är slit 
och släng och där kläder säljs ut för halva 
reapriset. 
– Vi arbetar för hållbarhet och för att 
motverka en slit- och slängmentalitet. 
Vi månar om mjuka värden och arbetar 
för att vara inkluderande. Våra kläder ska 

vara för alla barn, säger Hanna. 
Villervallas kläder är giftfria och de allra flesta 
plaggen tillverkas av ekologisk bomull. Fabri-
kerna där kläderna tillverkas är certifierade för 
att säkerställa att de anställda har goda arbets-
förhållanden och rättvisa löner. Villervalla har 
agenter på plats som gör oanmälda besök för att 
kontrollera att riktlinjerna följs och för att vara 
säkra på att det inte förekommer barnarbete. 

Nytt samarbete med Barnfonden 
Villervalla har stöttat många olika organisationer 
genom åren. Initiativen har varierat från att 
skänka bort kläder till att stödja en specifik 
organisation som alternativ till personaljul-
klapp. Att göra en hel kollektion till för-
mån för en barnfokuserad organisation som 
Barnfonden är helt nytt. 
– Vi är så glada att vi fick frågan om att ta 
fram en kollektion för Barnfonden. Mönstret 

var ju redan skapat och vi är väldigt förtjusta i 
det. Det här samarbetet känns bra i magen och 
vi ser många likheter mellan det Villervalla och 
Barnfonden arbetar för: att barn ska få vara barn, 
säger Hanna. 
Villervallas kollektion för Barnfonden finns i två 
färgkombinationer med samma mönster: ett 
rosa/rött och ett grön/blått. Kollektionen består 
av två olika pyjamasar, en mössa och en t-shirt 
för barn i åldern 1–12 år. Varje sålt plagg bidrar 
till vårt projekt i Mali där vi arbetar med att 
motverka undernäring och malaria bland de allra 
minsta. Villervalla kommer att sälja kollektionen 
för Barnfonden i alla sina butiker i Sverige och 
i webbutiken: www.villervalla.se 
– Vårt samarbete – Barnfonden ❤ Villervalla 
– gör det möjligt att bidra på ett nytt sätt. 
Det här är kläder som kommer att bidra till en 
förändring för många barn. Det ska vara enkelt 
att stödja oss och det här är ett fint exempel på 
det, säger Rebecca Sandahl som är ansvarig för 
företagssamarbeten på Barnfonden.

TEXT: LOVISA DEMIRCI 
FOTO: VILLERVALLA 



Lasse Åberg: 
Att vara fadder 
kalibrerar oss 
i ett större 
sammanhang 

Julklappar som förändrar liv är 
inte så vanliga – men de finns

Vi har två fadderbarn, Colette och 
Salamatou. Det är nyttigt. Det är 
säkert bra för dem, men kanske 
mest för oss. Det är verkligen ett 
givande som ger, som kalibrerar oss 
i ett större sammanhang, som får 
oss att vakna upp i vår skyddade 
verkstad och se oss omkring. 
Då och då skänker vi en försumbar 
summa till våra fadderbarns familjer 
och får tillbaka tackbrev med listor 
på vad de använt pengarna till. 
Och de listorna är ett reningsbad 
och en tankeställare för en bort-
skämd, prylgalen, kverulerande 
västerlänning av Åberg-typ. 

Barnfondens gåvoshop har varit med 
ett bra tag nu, närmare bestämt 
i 12 år. Och det finns ett mönster 
vi kan skönja tydligt: Ni är många 
som väljer att ge bort en gåva som 
förändrar liv. Särskilt populära är 
våra gåvor när det närmar sig juletider.

Kära Inger 
och Lasse. 

Min familj och jag är 
tacksamma för er gåva 
som tillät oss att köpa 
följande saker: 

2 getter
3 par skor
1 tallrik
1 kilo vetemjöl
1 fil
5 liter matolja
2 cykeldäck
2 kilo ris
10 meter tyg
2 burkar tomatpasta
1 halsband
2 underkläder
1 par örhängen
6 karameller 

Så här köper du 
julklappar 
i Barnfondens 
gåvoshop

1. Gå in på
barnfonden.se/julklappar  

2. Välj en eller flera gåvor 
och genomför köpet. 

3. Gåvan du köper levereras 
till en familj i ett av våra 
projekt runt om i världen. 
Alla våra gåvor köps in på 
plats för att stödja den 
lokala ekonomin och mini-
mera transporter.   

4. Som tack för ditt köp 
får du ett digitalt gåvokort 
som du kan behålla eller ge 
bort. Du kan också beställa 
ett tryckt kort som kommer 
med posten.

Barnfonden-faddrarna 
Lasse och Inger Åberg har 
genom åren haft kontakt 
med alla sina fadderbarn. 
Teckningarna som de 
fått skickade till sig från 
barnen har varit många 
och Inger har använt dem 
som inspiration till sina 
bildvävar.

Colette är 20 år och bor 
i Benin. Nyligen tog hon 
examen i sömnad, med 

fina betyg och omdömen. 
Lasse och Inger Åberg har 
haft regelbunden kontakt 
med Colette genom åren. 

Kycklingar till en fmilj, 
140 kronor. Utöver kyck-

lingar får familjen 
utbildning i uppfödning. 

Familjen kan öka sin 
inkomst genom att sälja 

ägg och kycklingar på 
marknaden. Det i sin tur 

gör att de får råd till mat, 
mediciner och barnens 

skolgång. 

Det här är ett utdrag om att vara fadder från Lasse 
Åbergs bok – Åberg från A till Ö. År 1992 blev 
Lasse Åberg och hans fru, Inger Åberg, faddrar 
genom Barnfonden. När texten skrevs var paret 
Åberg faddrar till Colette och Salamatou, som nu 
båda är vuxna. Colette tog nyligen sin examen i 
sömnad. Hon har fått diplom från sin utbildning och 
är nu redo för arbetslivet. Lasse och Inger Åberg har 
valt att fortsätta med nya fadderbarn och stödjer nu, 
Sadia i Burkina Faso och Detamo i Etiopien. 

Myggnät, tygbindor eller en energisnål spis. Oavsett 
vilken gåva du väljer bland våra närmare 20 alter-
nativ, så blir det rätt. När du handlar i Barnfondens 
gåvoshop går ditt stöd alltid dit där behovet är som 
störst. 
Alla gåvor som säljs via Barnfondens webbshop gör 
nytta för barn, familjer, skolor och samhällen i våra 
projekt runt om i världen. Gåvorna köps alltid på 
plats för att stödja den lokala ekonomin och för att 
hålla nere transportkostnader och minska miljö-
påverkan. 
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En gåva – flera priser 
Vi vill att vår gåvoshop ska vara flexibel och passa 
alla. En del väljer att ge bort en gåva via Barnfonden 
som ett alternativ till andra julklappar och presenter. 
Andra väljer att ge bort våra gåvor som ett tillägg, 
kanske till en blombukett eller en flaska vin. Vi vet 
att önskemålen ser olika ut och därför finns våra 
gåvor i olika prisklasser. Vi har gåvor från 100 kronor 
(myggnät) upp till 15 000 kronor (solcellspark).
En nyhet för i år är att flera av gåvorna har olika fasta 
priser och ett valfritt belopp. Till exempel kan du 
köpa en gåva som bidrar till vårt arbete med att stoppa 
våld mot barn för 250, 450 och 1 000 kronor eller en 
valfri summa från 250 kronor. 

Gåvor som bokstavligen växer 
Helheten är alltid grunden i vårt arbete och alla gåvor 
ingår i ett större projekt. Så ett myggnät är inte bara 
ett myggnät. När du köper ett impregnerat myggnät 
bidrar du också till vårt heltäckande arbete för att 
barn inte ska drabbas av malaria och av undernäring. 
Och flera av våra gåvor växer med tiden. En kyckling 
blir snabbt en hel kull och ett moringaträd bär frukt 
redan ett halvår efter att det planterats. Det är vad vi 
kallar gåvor för livet!



Åldern spelar roll 
– så här följer vi 
barnens utveckling

Ett femårigt barn i Mali har andra behov än en tioåring i Bolivia. 
I Barnfondens arbete utgår vi därför alltid från tre åldersgrupper. Det 
gör vi för att barnen ska må så bra de kan – just precis nu. Vi ser också 
framåt – den grund som barnen får nu ska hjälpa dem att på sikt bli 
självständiga vuxna som kan kliva in i vuxenlivet med trygga steg.

Här undersöks Dany, 
fem år, på en hälsoklinik i 
Zambia. Undernäring har 
gjort att hans tillväxt har 
hämmats. 

Adalis är 6 år och bor 
i Guatemala. Hon går i 
grundskolan och drömmer 
om att en dag bli läkare.

Vi vill att du som stödjer oss ska ha en god inblick 
i hur vi arbetar. Något som vi ofta lyfter är helhets-
perspektivet. Att vi återkommer till det, om och om 
igen, är för att det genomsyrar allt vi gör. 
När vi omfamnar helheten gör vi det utifrån olika 
åldersgrupper. Här berättar vi om hur vi fokuserar på 
olika delar beroende på hur gammalt barnet är. För 
vi vet att barns behov skiljer sig i olika åldrar och från 
barn till barn. 
– Vi tar alltid hänsyn till miljön som finns runtom-
kring barnet. Den kan se väldigt olika ut mellan län-
der men också variera från ett område till ett annat. 
Hur skolsystemet fungerar och vilka sjukdomar som 
är vanliga påverkar också vad vi väljer att fokusera 
på, berättar Anna Fallgren, programhandläggare på 
Barnfonden. 
Vi arbetar aldrig isolerat med några av våra insatser. 
Det finns en faktor som är avgörande för att vi ska 
kunna arbeta långsiktigt och det är stödet vi får från 
våra faddrar och andra givare. En del av våra faddrar 
har stött oss i över 20 år. Det är stort!

livssituation som de befinner sig i. Att amma i sex 
månader är ett sätt att ge barnet näring redan från 
start.

5 till 14 år
Alla barn har rätt att gå i skolan. Vi vet också att barn 
som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattig-
dom. På Barnfonden arbetar vi för att barn ska få gå 

i en trygg skola där miljön är 
stimulerande och barnvänlig. 
När barnen är 5 till 14 år 
lägger vi särskilt stort fokus 
på grundskolan och att få 
fler barn att både börja och 
stanna kvar i skolan.  
Vatten och sanitet hör i 
allra högsta grad ihop med 
utbildning, inte minst för 
flickor. För att flickor ska 
stanna kvar i skolan, och 
inte sluta på grund av att 
de har mens, är toaletter 
avgörande. När det finns 

separata toaletter med tillgång till vatten kan flickor 
gå i skolan, alla veckor i månaden. Hygienen är också 
viktig för att barnen ska hålla sig friska och orka leka 
och lära i skolan. 
Många barn blir gravida eller gifts bort redan innan 
de fyllt 15 år. Därför är det viktigt att vi pratar om 
flickors rättigheter tidigt. Sexualundervisning i unga 
år gör skillnad, men vi vet också att det inte alltid 
är oproblematiskt att prata om tabubelagda ämnen. 
Vi arbetar därför aktivt för att förändra attityder och 
lyfta flickors rätt till sina egna kroppar.

15 till 24 år
I vårt arbete finns alltid 
barns rätt till trygghet och 
skydd med som en grund. I 
den här åldersgruppen med 
tonåringar och unga vuxna 
lägger vi mycket fokus på 
frågor som rör sexuell hälsa 
och familjeplanering. 
När barnen blir äldre ökar 
risken att de utsätts för våld i 
skolan och att de kan tvingas 
till arbete i farliga miljöer. 
Unga flickor riskerar att bli 

0 till 5 år
När barnen är små skapas grunden för deras fortsatta 
liv. I vårt arbete med barn från 0 till 5 år fokuserar 
vi på näring, vaccination och stimulans. Vi arbetar 
också med att utbilda föräldrar i hur de kan påverka 
barnens hälsa och ge den stimulans som är grundläg-
gande för barnens utveckling. Förskolan är också en 
viktig del för de små barnen. Den är både en förbe-
redelse för grundskolan och en viktig plats för lek, 
stimulans och trygghet. 
För att fånga upp barn i den här åldersgruppen som 
är i riskzonen för undernäring är det viktigt med 
tillväxtkontroller. Små barn ska gå på regelbundna 
hälsokontroller och för att föräldrar ska ha möjlighet 
att ta sina barn till hälsocentraler måste de vara till-
gängliga – även på landsbygden. I vårt arbete stödjer 
vi uppsökande verksamhet långt utanför städerna 
så att avståndet inte ska vara ett hinder för att följa 
barnets utveckling.
Vi arbetar tillsammans med föräldrar för att de ska 
få mer kunskap om näringsrik mat, alltid utifrån den 

bortgifta och att tvingas sluta skolan innan de gått 
klart. Unga pojkar har större risk att hamna i gäng-
kriminalitet. För att få till en förändring som varar 
måste både barn och vuxna känna till sina rättigheter 
– och framför allt måste de själva vara med i utveck-
lingen. 
Åldersgränsen för när ett fadderskap avslutas är 
24 år. Vi får ibland frågor från våra faddrar om varför 
fadderskapet inte avslutas automatiskt när barnet 
blir 18 år.  

I vårt arbete med tonåringar och unga vuxna är 
försörjning och utbildning ett prioriterat område. 
Genom att skapa lokala arbetstillfällen, stimulera 
företagande och stödja unga att hitta en väg in på 
arbetsmarknaden utvecklas ekonomin i hela samhället. 
På Barnfonden ordnar vi yrkesutbildningar i samar-
bete med våra lokala partners. Det är till exempel 
utbildningar inom mekanik, sömnad och mjölk-
produktion. Dessa kombineras med kurser i enklare 
bokföring, sparande och affärsutveckling för framtida 
egenföretagande.
Arbetet med försörjningsfrågor startar tidigt. Vi kan 
redan i skolåldern stimulera barns självförtroende 
och kreativitet för att de senare i livet ska våga vara 
nytänkande och tro på sin egen kapacitet.

Ni faddrar gör långsiktigheten möjlig
Vi är experter på att arbeta integrerat med hela 
barnet och hela samhället. Helheten finns med i allt 
vi gör av den enkla orsaken att våra fokusområden – 
hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygg-
het och skydd – är beroende av varandra. 
För att kunna ta tag i de svåra frågor som vi på 
Barnfonden driver varje dag krävs ett enormt för-
troende på plats. För att bygga upp relationer som 
behövs för att få till en förändring måste vi arbeta 
över tid. Alla våra faddrars långsiktiga stöd gör det 
möjligt för oss att finnas på plats i generationer. 
Utöver det stöd som faddrar och andra givare ger 
kan vi som organisation, med bland annat stöd från 
Sida/Forum Syd, EU och Radiohjälpen, gå in med 
större och specifika insatser i ett område. Till exempel 
kan det vara att bekämpa könsstympning i ett område 
där vi har arbetat länge. Som fadder kan du känna 
att ditt stöd hjälper oss att bygga en bra grund som 
förändrar liv, både nu och för framtiden.
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Alla barn har rätt 
att känna sig 

säkra och trygga. 
Stöd vårt arbete 

mot våld!
Swisha din gåva till: 

123 901 3020

”Vårt mål är att barnen ska bli själv-
ständiga och växa upp till trygga 
vuxna där de känner till sina rättig-
heter. Därför är det viktigt att vi ser 
till den bro som finns mellan barn-
dom och vuxenliv. En del pluggar 
vidare när de är runt 18 år och 
andra har hoppat av skolan. Vi vet 
att stödet ett par år in i vuxenlivet 
kan ha en livsavgörande betydelse”



”Vi är så stolta över 
alla våra barn”
När Andreas Harrysson reste runt i Brasilien för 15 år sedan inspirerades han 
av musiken, karnevalen, kulturen och maten. Han ville ta med sig Brasiliens 
energi och glädje hem till Göteborg. Andreas ville att fler skulle kunna få ta 
del av det han upplevt och som gjort så starkt intryck. Det var så restaurangen 
Tranquilo startade och det var också här engagemanget för Barnfonden började. 
Personalen och gästerna på restaurang Tranquilo stödjer varje månad 
25 fadderbarn runt om i världen. 

med personalen, men 25 fadderbarn i över 13 år inne-
bär många brev och tiden räcker inte till för att hinna 
läsa och svara på alla. Andreas önskar att han kunde 
involvera sig ännu mer och han berättar att breven har 
betytt enormt mycket.
– Vi får väldigt många fina brev som vi sparar. Vi har 
kvar alla brev som vi fått genom åren och det värmer 
alltid att läsa dem. 
De sparade breven är en påminnelse om hur de kan 
vara med och göra skillnad som personal och som före-
tag, berättar Andreas. 

Mer än mat på menyn
Tranquilos meny är färggrann. I den presenteras 
restaurangens latinamerikanska nationalrätter från 
Brasilien, Mexiko, Argentina och Peru. Tranquilos sig-
num är att de ger maten sin egen prägel – ett koncept 
de kallar Nuevo Latino. I menyn står det också om hur 
gästen kan vara med och bidra till fadderbarn runt om 
i världen.

Vi vill engagera gäster och personal
Tranquilo har valt att stödja många barn under lång 
tid. Personalen berättar gärna för gästerna om enga-
gemanget och responsen har alltid varit densamma 
– enbart positiv. Andreas ser att många restauranger 
väljer att göra mer tillfälliga insatser och under 
Musikhjälpen-veckan kulminerar branschkollegornas 
engagemang. 
– På ett sätt tror jag att det är lättare att kommunicera 
ett event eller att dricksen under en hel dag går till ett 
välgörande ändamål. Vi kör på år efter år och för oss är 
det en avvägning hur mycket vi vill lyfta vårt engage-
mang. Vi gör det inte för att synas, men samtidigt vill 
vi engagera våra gäster och vår personal – för vi är så 
stolta över alla våra barn, avslutar Andreas.    

Personalen på Tranquilo är 
engagerade faddrar och 
de berättar gärna för sina 
gäster om hur de bidrar 
tillsammans. 

Saluhallen i centrala Göteborg är en av stadens mest 
besökta byggnader. Vid Kungstorget precis utanför 
ligger restaurang Tranquilo som startades år 2005 av 
Andreas Harryson, Jens Odén, Andreas Larsson och 
Stefan Strömberg. 

Barnen är en del av Tranquilos kärna 
Tranquilos motto är att vara en mötesplats där alla 
är välkomna att äta, dricka och dansa. En plats där 
kulturer och människor från hela världen möts. Men 
det var inte bara energi och glädje som Andreas tog 
med sig från Brasilien när det begav sig. Även barnen 
var en stor del av resan berättar Andreas:
– Jag möte utsatthet och fattigdom. Jag blev bestulen 
flera gånger, till och med av barn. Det var en tuff 

upplevelse att bevittna fattigdomen på den nivån. 
För att Tranquilo ska kännas äkta vill jag inte bara ta 
med mat, dans och karnevalkänsla. Jag vill också att 
barnen ska vara en del av Tranquilos kärna. På så sätt 
känns länken fullbordad. 
Andreas berättar vidare att han ville få både gästerna 
och personalen att engagera sig för utsatta barn. Och 
så har det blivit. Tio procent av all dricks från gäs-
terna går till fadderbarnen. Det här täcker inte hela 
kostnaden för alla 25 fadderbarn, men det är ett sätt 
att engagera. Den resterade delen står Tranquilo för.

Sparar på alla brev
Andreas har läst många brev från fadderbarnen 
genom åren. I början läste han breven tillsammans 

Andreas Harrysson 
dricker en kopp kaffe 

före lunchrusningen. Han 
berättar att de har valt att 
stödja Barnfonden mycket 

på grund av vårt enga-
gemang i Latinamerika, 

där många av Tranquilos 
fadderbarn bor.
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Medarbetare i fokus
Rika Setiawatis vilja att bidra till förändring växte sig stark när tsunamikatastrofen 
inträffade för snart 14 år sedan. Hennes hemland, Indonesien, drabbades hårt av 
flodvågen och bara i Acehprovinsen miste över 200 000 människor livet. Sviterna av 
katastrofen fick Rika att börja engagera sig humanitärt. Idag har hon lång erfarenhet 
av såväl katastrofinsatser som långsiktiga projekt.

Det är kontrasten mellan det stora och det lilla som Elina Anttila vill 
få fram i sina illustrationer för Barnfonden. De små kaninerna som sitter 
på en stor sten, som för tankarna till en jordglob, vilket i sammanhanget 
gör den mycket liten.

Barnfondens EU-finansierade och hittills största projekt 
genom tiderna är i full gång i Indonesien. Ett projekt som 
fokuserar på att ge fler barn tillgång till barnvänliga försko-
lor genom att stärka den lokala kapaciteten. I huvudorten 
Kupang, på ön Västtimor, arbetar sedan ett par månader 
tillbaka Barnfondens lokala team med Rika som projekt-
ledare. 

38-åriga Rika bor tillsammans med sin man i staden 
Bandung i Indonesien. Bakom sig har hon många år av 
studier, lång erfarenhet av humanitärt arbete och expertis 
inom psykoterapi och beteendevetenskap. Rika berättar 
att det är hennes pappa som inspirerat henne att vilja lära 
och utvecklas:
– Han motiverade mig och uppmuntrade mig till att göra 
världen och människorna som lever i den till mina lärare.
När Rika inte arbetar skriver hon skönlitterära böcker och 
tre av hennes romaner har givits ut:   
– Jag behöver få skapa min egen värld och det skönlitterära 
skrivandet blir en kanal där jag kan låta mitt inre jag få 
utrymme. 

Rika växte upp i byn Sumedang i Indonesien tillsammans 
med sina föräldrar och tre syskon. Trots att hennes för-
äldrar själva saknade utbildning och levde med knappa 
marginaler gjorde de allt för att Rika och hennes syskon 
skulle få gå i skolan. 
År 2004 tog Rika examen i psykologi vid Padjadjaran uni-
versitet. Bara ett par dagar efter hennes examen inträffade 
tsunamikatastrofen. Rika fick låna pengar för att ha råd att 
ta sig till Acehprovinsen och hjälpa till som volontär. Hon 
utmärkte sig i arbetet och anställdes vid organisationen 
IBU Foundation och blev kvar i Aceh i nästan två år.
– Den här tiden har haft stor betydelse för vilken riktning 
mitt liv skulle få. Jag älskar det humanitära arbetet och att 
min existens inte bara är till godo för mig själv utan även 
för andra, berättar Rika. 
Den 28 september i år drabbades ön Sulawesi i Indonesien 
av en kraftig jordbävning och efterföljande tsunami. Även 
den här gången har Rika funnits på plats och arbetat med 
att bedöma hur många barn som är i behov av stöd och 
vilken hjälp de behöver få. Hennes insats är en del av 
Barnfondens katastrofarbete som vi genomför i samarbete 
med ChildFund Alliance. 

Barnfondens personal
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Catherine Larsson
Programhandläggare (föräldraledig)
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Programhandläggare

Anna-Maria Romberg
Programhandläggare

Anna Fallgren
Programhandläggare

Kristin Rosqvist
Teamledare Givarservice

Sevgi Até
Handläggare Givarservice

Johanna Tunbjer
Handläggare Givarservice 

Mia Berglundh 
Handläggare Givarservice 

Emil Svensson
Handläggare Givarservice

/Kommunikatör 

Lovisa Demirci
Kommunikationsansvarig 

Fredrik Salomonsson
Kommunikatör

Karin Bergqvist
Projektledare

Susanne Melms
Värvningsansvarig

Rebecca Sandahl
Ansvarig företagspartners 

Varje år publicerar 
Barnfonden en effektrapport 
där vi beskriver hur vi 
använder våra resurser och 
vad vårt arbete leder till. 
Här har vi valt ut några av 
de konkreta resultat som 
vi, tillsammans med alla 
våra givare, har bidragit till. 
Du kan läsa hela rapporten 
på barnfonden.se/ekonomi

• 10 385 barn har vägts 
   och genomgått hälso-
   kontroll i Burkina Faso.

• 2 800 barn och vuxna 
   har fått tillgång till 186 nya 
   latriner i Burkina Faso.    

• 39 klassrum i Etiopien 
   har möblerats och 
   anpassats till barnens 
   ålder. 

• 1 630 ungdomar, varav 
   785 flickor var aktiva i 
   ungdomsklubbar i Mali.

• 18 grundskolor i Etiopien 
   har blivit mer inkluderande 
   och anpassade för barn 
   med särskilda behov. 

• 110 solcellslampor har 
   delats ut i Indien. 
         
• 90 hälsocenter i Mali 
   har förbättrats med 
   utrustning som förbättrar 
   hygienen och säkerheten.   
                           
• 71 858 gravida kvinnor 
   har vaccinerats i Mali.
        
• 82 medarbetare inom 
   hälso- och sjukvården
   i åtta kommuner har 
   utbildats i hur de kan 
   förebygga och motverka 
   dödligheten bland 
   nyfödda, gravida och 
   födande kvinnor i Mali. 

Elina Anttila har skapat Barnfondens 
nya gåvokort

– Kaninerna får symbolisera oss som bor 
tillsammans på jorden med olika hudfärg och 
kulturer. En jord man ibland gömmer lite 
bort att man befinner sig på, berättar Elina. 
Med inspiration från naturen och sin kärlek 
till skogen skapar Elina fantasifulla illustra-
tioner som lätt går att försvinna in i. Utöver 
naturen är de stora inspiratörerna hennes 
barn som gärna tycker till om skisserna. På 
gåvokortet syns barnens kaniner, Tiger och 
Bullen.
Elina har alltid tyckt om barnillustrationer 
och berättar att även hennes andra projekt 
ofta får en lite ”barnslig” touch. Efter 
många år i finansvärlden där hon  bland 

annat illustrerade diagram, kartor och 
flödesscheman, insåg Elina var hennes 
passion låg. Nämligen att låta pennan göra 
det den ville. 
Nu har Elina avslutat sin anställning som 
illustratör och ägnar istället sin tid och energi 
åt just barnillustrationer. Hon säljer dessa 
som konsttryck genom sitt företag Lillelina. 
– Det blir inga fler diagram, säger Elina. 
I stället blir det färgglatt och glädjefyllt.
De nya korten finns tillgängliga i Barnfondens 
gåvoshop, i både tryckta och digitala utgåvor. 
Stödet går som alltid till arbetet med att ge 
barn möjligheten till en bättre framtid.
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Har du flyttat eller bytt namn? Hör av dig till oss om du behöver uppdatera dina personuppgifter. E-post: info@barnfonden.se Tel: 040-12 18 85 

På barnfonden.se/julklappar hittar du fler gåvor att välja mellan 
– gåvor som förändrar livet för många barn och familjer!

Köp gåvor som förändrar liv!

Stoppa våld 
mot barn

Alla barn i hela världen har 
rätt till ett liv fritt från våld.

Pris: Från 250 kronor

Tygbindor för 
flickors framtid

En tvättbar binda som ger flickor 
och kvinnor större frihet.

Pris: 100 kronor


