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Därför är vi faddrar
”Vi har valt att bli faddrar för att på ett bra 
och påtagligt sätt ge våra barn inblick i hur 

olika förutsättningar barn i världen har.” 
Familjen Löfgren berättar varför de är faddrar 

och om sin fadderresa till Ecuador. 

Barnens trygghet 
i fokus     

Att leka och utvecklas på en trygg plats 
är långt ifrån en självklarhet för alla barn. 
I Indonesien arbetar vi för att fler barn 

ska få gå i förskolan.  

Barnfonden hyllar 
barnskrattet 

Vårt nya komedipris lyfter skrattet 
och hyllar den film som får fler barn 
i världen att skratta. I mars korades 

vinnaren under BUFF Malmö Filmfestival. 

Förskolan som 
öppnar dörren 
till framtiden



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 13 miljoner barn och familjer 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 1 2019

EU STÖDJER BARNFONDENS ARBETE  
I Indonesien arbetar vi för att få fler barn till förskolan och med att 
stärka den lokala kapaciteten. Barnfondens och EU:s gemensamma 
projekt i Indonesien är nu inne på sitt andra år och vi ser tydliga 
resultat av vårt arbete. 
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06 HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA  
Under 2018 samlade Barnfonden in 96,4 miljoner kronor. Se fler 
talande siffror från året och varifrån pengarna kommer. 

08 DÄRFÖR ÄR VI FADDRAR 
Barnfonden-faddrar från Höllviken, Sandviken och Södertälje om varför 
de bestämde sig för att bli faddrar – och vad det ger tillbaka.

12 BARNFONDENS NYA KOMEDIPRIS 
I mars delades Barnfondens nya komedipris ut på BUFF Filmfestival 
i Malmö. Komikern och skådespelaren Sissela Benn är med i juryn som 
har sökt efter årets härligaste skratt.

15 MEDARBETARE I FOKUS 
Har du någon gång hört av dig till Barnfonden är chansen stor att du pratat 
med Sevgi Até – en av våra medarbetare som arbetat längst på Barnfonden. 

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: Emma Åhlén
tryck: Exakta, Malmö

Tack till alla som hjälper Barnfonden att göra tidningen till 
en låg kostnad! Tidningen är tryckt på miljövänligt papper.
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Hennes berättelser 
färgar vår vardag 

Varför är du fadder? När jag får frågan kommer 
svaret alltid snabbt: Jag är fadder för att ge mina 
barn nya perspektiv och för att bidra till en hållbar 
utveckling där vårt fadderbarn bor. Men det är 
förstås inte hela sanningen. Vi vuxna har massor att 
lära av våra barn – och andras. När barns röster blir 
hörda och lyssnade på, då är det 
vi vuxna som får nya perspektiv. 
Greta Thunbergs omvälvande klimat-
engagemang illustrerar detta väl. 
Kort och gott, vi måste lyssna mer 
på våra barn. 

Min familjs fadderbarn heter Ariel 
och hennes berättelser färgar vår 
vardag. Mina barn får en väldskompis 
och möjlighet att ta del av andra 
kulturer, utmaningar och perspektiv. 
Det här är något jag märker av vid samtalen kring 
köksbordet hemma. 

Att vara fadder är att bry sig om, oavsett om du har 
brevkontakt eller ej. Det är omtanken om varandra 
som gör att Barnfonden som organisation bärs framåt. 
Att cirka 20 000 faddrar i Sverige stödjer ett eller 
flera fadderbarn runt om i världen är ett kvitto på att 
det finns en enorm vilja att förändra. 
Allt engagemang från våra faddrar ställer med Anna Svärd Generalsekreterare

rätta höga krav på oss som organisation. Orden 
engagemang och kontroll klingar visserligen ganska 
olika, men trots det passar de så väl ihop. Vi måste 
alltid ha god kontroll över hur pengarna vi samlar in 
används, likaså hur vi bedriver och följer upp vårt 
arbete. Och viktigast av allt – vi måste ha kontroll över 

att barnens intresse och trygghet 
alltid sätts i främsta rummet. 
På sidan 6 kan du ta del av 
siffror som ger mer inblick i hur 
vi använder pengarna – det vill 
säga hur vi förvaltar våra faddrars 
engagemang.  

Det fina med fadderskapet är att 
du själv väljer hur du vill forma 
det. Omtanken är själva grunden, 
sedan kan engagemanget ut-

tryckas på många sätt. För många är brevväxlingen 
viktig, men långt ifrån alla väljer att ha brevkontakt. 
I detta numret av vår faddertidning berättar några 
av våra faddrar om sin syn på fadderskapet och hur 
deras engagemang ser ut. Missa inte att läsa detta!

Vi vuxna har massor 
att lära av våra barn 
– och andras. När 
barns röster blir hörda 
och lyssnade på, då är 
det vi vuxna som får 
nya perspektiv.
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Förskolan öppnar 
dörren till framtiden 

Förskolan är en trygg plats 
för barnen och en plats för 

utveckling. 

Av världens 6 800 levande språk, återfinns fler än 700 i Indonesien. 
Barnen vi träffar på förskolorna på de indonesiska öarna, Sumba och 
Västtimor, talar många olika språk. Det är inte ovanligt att språken 
är så pass lokala att grannbyar inte förstår varandra. Barnfonden har 
nyligen besökt Indonesien – landet med den enorma kultur- och 
språkvariationen där vi driver vårt största projekt genom tiderna. 
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TEXT: LOVISA DEMIRCI 
FOTO: MALIN LETH

Att leka och utvecklas på en trygg plats är långt 
ifrån en självklarhet för alla barn – trots att det är en 
rättighet. I Indonesiens östra delar tvingas många 
barn vara hemma från skolan för att passa sina små-
syskon eller hjälpa till med sysslor medan föräldrarna 
arbetar. Går småsyskonen i en förskola däremot, 
är chansen större att de äldre syskonen kan gå i 

grundskolan. 
   – Att få fler barn till förskolan är en 
del av projektet, men vi arbetar mycket 
bredare än så. Vi utbildar lärare för att de 
i sin tur ska kunna sprida god pedagogik. 
Vi fokuserar på trygghet för barnen och 
att motarbeta alla former av våld i skolan, 
berättar Malin Leth, projektansvarig på 
Barnfonden. 
När barnen på förskolan lär sig mer om 

sina rättigheter och att våld inte är tillåtet, är det 
också viktigt att de får samma signaler hemma. 
I vårt arbete med att förebygga våld mot barn är 
det därför viktigt att vi involverar  föräldrarna. Det
är så vi får en förändring som genomsyras överallt 
i samhället. 

”Vi har kommit otroligt långt”
Malin Leth är ansvarig för Barnfondens EU-
finansierade projekt i Indonesien, som nu är inne 
på sitt andra år. 
När Malin bodde i Indonesien för ett antal år sedan 
lärde hon sig riksspråket, indonesiska, och utöver det 
tre lokala språk. Hennes språkkunskaper är en stor 
fördel när hon har kontakt med våra kollegor på plats. 
Malin besökte nyligen projektet för att följa upp vad 
som gjorts och utvärdera insatserna. Hon berättar:
   – Vi har redan kommit otroligt långt. Några av 
målen som är satta under en treårsperiod är redan 
uppnådda. Det är inte så vanligt att det händer så 
tidigt i ett projekt. Lärarna vi arbetar med är väldigt 
positiva till att få mer kunskap i pedagogik. 
Framöver kommer vi att arbeta mer strategiskt 
och på nationell nivå. Barnfondens projekt har fått 
uppmärksamhet från nationella myndigheter som 
vill lära sig mer om vårt arbetssätt och sprida till fler 
områden i Indonesien.

Ordet som sammanfattar hela projektet 
Barnfondens lokala team i Indonesien består av 
flera experter. En av dem är Arnoldus Paut och han 
är specialist inom barns utveckling och lärande. 
Arnoldus utbildar lärare för att de ska ha en bra och 
användbar verktygslåda i sitt arbete med förskole-
barnen. 
   – Vi har hittills utbildat 85 lärare och de i sin tur har 
spridit kunskapen vidare till ytterligare 150 kollegor. 
Vi har nära dialog med lärarna som berättar att 
de uppskattar innehållet i utbildningen och de nya 
sätten de kan lära ut på. Att de är positiva är en nyckel 
till framgång, säger Arnoldus. 
Under sitt besök i Indonesien fick Malin frågan om 
hon med ett ord kan sammanfatta hela projektet. 
Hennes svar blev förtroende. 
   – Projektet bygger på förtroende på flera plan: 
förtroende mellan barn och föräldrar; föräldrar och 
skola; barn och lärare. Vi behöver också arbeta för att 
förtroendet mellan de lokala organisationerna och 
befolkningen ska vara hög, förklarar Malin. 

Det här är projektets kärna  
Vårt övergripande mål är att fler barn ska få tillgång 
till trygga förskolor. För att lyckas med det arbetar vi 
nära lokala organisationer, civilsamhället och myndig-
heter för att stärka kapaciteten på plats. Detta gör 
att hela samhället ska vara bättre rustat att arbeta för 
barns rättigheter. 
Genom utbildning och handledning arbetar vi för att 
öka kapaciteten hos våra lokala samarbetspartners 
och hos fler än 100 civilsamhällsorganisationer som 
arbetar med utbildning för yngre barn. 
Projektet är ett samarbete mellan Barnfonden och 
EU som pågår år 2018–2021. 

Vårt projekt bygger 
mycket på förtroende 

– inte minst mellan 
barn och lärare.

”När barnen på förskolan 
lär sig mer om sina 
rättigheter och att våld 
inte är tillåtet, är det 
också viktigt att de får 
samma signaler hemma”



JUST NU BEHÖVER VI 
STÖD TILL ATT:

• Stoppa könsstympning 
   i Etiopien

• Bygga bibliotek 
   i Kambodja

• Stoppa trafficking 
   i Burkina Faso

• Bygga barnfokuserat 
   klimatförsvar i Etiopien 

• Stoppa våld mot barn 
   i Bolivia 

• Stärka barns trygghet 
   och skydd i Indien 

• Förebygga undernäring 
   i Mali
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Ruvar du på en bra idé? 
Alla våra samarbeten med företag 
runt om i Sverige har börjat med 
en idé och ett engagemang – som 
vuxit sig till något större. 

På Barnfonden arbetar vi med konkreta projekt för 
att både individer  och samhällen ska kunna stå på 
egna ben. 
Vill ditt företag eller din arbetsplats 
samarbeta med Barnfonden? Som 
företagsfadder eller samarbetspartner 
kan ni bidra på många sätt inom 
våra fokusområden: hälsa, utbildning, 
entreprenörskap och barns rätt till 
trygghet och skydd. Barnfonden 
arbetar nära barnen, deras familjer 
och lokala beslutsfattare. 

Kontakta oss för mer information om hur ni som 
företag kan bidra till hållbar utveckling 
med långsiktiga resultat.   

Pia Skoog
Ansvarig företagspartners
073 346 82 20
pia.skoog@barnfonden.se

TEXT: LOVISA DEMIRCI 
FOTO: PISEY KHUN OCH FREDRIK SALOMONSSON  

Att vara partner till Barnfonden är att visa stort 
engagemang. Tillsammans identifierar vi projekt 
som förutom att ge vårt programarbete mer resurser, 
också stärker våra partnerföretags verksamheter. 
Det är ett partnerskap som bidrar till att stärka 
varumärket, samtidigt som det skapar möjligheter 
att engagera medarbetare i projekt som bidrar till en 
hållbar utveckling – alltid med barnen i fokus. 

Barnfonden ingår i ChildFund Alliance som finns i 11 medlemsländer.

Tillsammans stödjer vi cirka 13 miljoner barn och familjer i 63 länder.

Talande siffror för 2018

Institutioner och stiftelser
14,4 miljoner

15%

HÄRIFRÅN KOMMER 
PENGARNA

Företag
1,1 miljoner

Privatpersoner/Allmänhet
80,7 miljoner

Indonesien: 
1 841 flickor och 
pojkar har börjat 
i barnvänliga 
förskolor.

Kenya: 3 574 flickor 
har fått bindor och 
information om 
menshygien och 
reproduktiv hälsa.

Bolivia: 2 459 
studenter har utbildats 
i våldsförebyggande 
metoder på skolor där 
våld är ett stort problem.

Kenya: 8 890 
ungdomar har fått 
utbildning i sexuell 
och reproduktiv 
hälsa.

Intäkter från institutionella givare och stiftelser 
till Barnfonden har tredubblats från 2017 till 
2018: 4,8–14,4 miljoner. 

Barnfonden ger 20 000 faddrar i Sverige 
möjligheten att kommunicera med ett barn och 
en familj i en helt annan del av världen.

96, 4 miljoner kronor – Barnfondens 
insamlade medel 2018. 

Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 
24 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. 

NYCKELTAL

1%

84%
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TEXT: LOVISA DEMIRCI
FOTO: BARNFONDEN OCH PRIVATA BILDERDärför är vi faddrar 

i Barnfonden
Bröderna Ville och Viggo 
har brevväxlat och 
samtidigt övat sig på 
spanska i flera år. 

20 000 faddrar stödjer Barnfonden och antalet fadderbarn 
är ännu högre, eftersom ni är många som stödjer fler än ett 
barn. Här berättar faddrar från Höllviken, Sandviken och 
Södertälje om varför de bestämde sig för att bli faddrar 
– och vad det ger tillbaka. 

Familjen Löfgren 
tillsammans med 

Veronica efter att ha 
pysslat på det lokala 

aktivitetscentret. 

Hela familjen besökte Veronica 
i Ecuador
Familjen Löfgren från Höllviken i Skåne är faddrar 
till Veronica i Ecuador. De blev faddrar för tio år sedan 
när Veronica var fyra år och då var det föräldrarna 
Annica och Magnus som skrev breven. Idag är det 
annorlunda och båda sönerna, Viggo 14 år och Ville 
12 år, skriver brev och övar sig samtidigt på sin spanska. 
I januari i år reste hela familjen Löfgren och hälsade 
på Veronica i Ecuador. En resa som de förberett, 
planerat och sett fram emot länge. Inför att de skulle 
åka pratade Annica och Magnus med sina barn om 
förväntningar och om skillnaderna länderna emellan. 
Själva mötet med Veronica var efterlängtat och blev 
ett minne för livet.
   – Det märktes att hon var glad och frisk, med skinn 
på näsan – en tuff tjej. Hon berättade för oss att hon 
är snabbast i skolan på 100 meter och hon hade lätt 
för att prata om sina drömmar och mål. 

Annica berättar vidare att Ecuador dessutom visade 
sig vara ett otroligt vackert land med fin natur och 
spännande djur. Under besöket träffade de många 
trevliga och sympatiska människor. 
Förutom att vara en upplevelse för livet så har resan 
gett hela familjen Löfgren en större förståelse för 
utmaningarna som finns i Ecuador och hur deras 
stöd bidrar till en hållbar utveckling. Personal från 
Barnfondens lokala samarbetspartner var med när de 
träffade Veronica och de gav även en presentation om 
sitt arbete i området. 
   – Vi har valt att bli faddrar för att på ett bra och 
påtagligt sätt ge våra barn inblick i hur olika förut-
sättningar barn i världen har. Vi har, tack vare vår 
relation med Veronica och Barnfonden, haft många 
bra samtal kring detta. Och att vara fadder ger så 
mycket tillbaka, avslutar Annica. 
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Flickors rättigheter i fokus
   – Vi bestämde oss för att bli faddrar eftersom vi 
inte har egna barn. Att stödja ett fadderbarn med 
utbildning känns nästan som att få vara föräldrar på 
distans.
Det berättar Thomas Gustafsson och Jukka Peltoniemi 
från Södertälje som är faddrar till Gladys och Ester 
i Kenya. Att de blev faddrar genom Barnfonden 
beskriver de som ett naturligt val. De läste på och 
blev rekommenderade av vänner. 
   – För oss har det varit viktigt med det långvariga 
ansvaret. Det innebär att vi har behövt tänka 
igenom om vi har förutsättningar, både ekonomiskt 
och känslomässigt, att vara faddrar. 
Thomas och Jukka berättar vidare att de kom fram 
till att de vill stödja två fadderbarn och att de vill 
följa dem och ha kontakt genom brev. 
Gladys och Ester är båda flickor från Kenya och 
just flickors rättigheter och möjlighet till utbildning 
är frågor Thomas och Jukka brinner särskilt starkt 
för. Samtidig understryker de hur viktigt det är 
att fadderbidraget gynnar alla barn i området och 
stärker rätten att gå i skolan, skaffa sig en utbildning 
och möjlighet att förverkliga sina drömmar. 
Ester och Gladys tycker om att rita och de har 
skickat många teckningar genom åren. Thomas och 
Jukka i sin tur har sett till att båda deras fadderbarn 
får läsa Astrid Lindgren och Tove Jansson:
   – Ett speciellt roligt minne från vårt fadderbarn 
Gladys, är att hon tycker att Lilla My i Mumintrollet 
är en förebild, en tjej som går sin egen väg.

För Bodil är inte breven det centrala
Det har snart gått 24 år sedan Malmöbon Bodil 
Andersson blev fadder i Barnfonden. Idag är hon 
fadder till en flicka i Indien och tidigare har hon haft 
två fadderbarn i Thailand.  
Bodil har alltid följt sina fadderbarn genom rapporter, 
men aldrig haft regelbunden brevkontakt. För henne 
har inte det varit viktigt. Hon har däremot engagerat 
sig på annat sätt inom Barnfonden. 
   – Samtidigt som jag blev pensionär sökte Barnfonden 
volontärer. I tio år var jag på kontoret flera gånger 
i månaden och hjälpte till med administrativa 
uppgifter. Det gav mig stor inblick i arbetet och 
i projekten, berättar Bodil. 
Det är två hörnstenar som bidragit till att Bodil 
varit Barnfonden trogen under alla dessa år. För 
henne som fadder är det viktigt att stödet inte går 
direkt till fadderbarnet, utan till hela området där 
barnet bor. En annan betydelsefull del är trovärdig-
heten och att känna sig trygg med att organisationen 
är seriös.  
De två första barnen som Bodil var fadder till i 
Thailand avslutades på grund av att barnen fick 
det bättre och inte längre var i behov av stöd utifrån. 
Vid varje avslut har det varit självklart för Bodil att 
fortsätta som fadder till ett nytt barn:
   – Det är kronor jag kan avvara varje månad, även 
som pensionär, säger Bodil. 

Leif, Margareta och 
Peris (alla tre med kepsar) 
tillsammans med personal 
från Barnfondens lokala 
samarbetspartner. 

Barnfonden stödjer 
utvecklingsprojekt 
i 24 länder i Afrika, 

Latinamerika och Asien. 

Leif lämnar över 
en svensk parlör i 

t-shirtform. 

Thomas och Jukka 
håller kontakt med 

båda sina fadderbarn. 
De har länge velat 

resa till Kenya för ett 
fadderbesök och siktar 

på att göra verklighet 
av drömmen nästa år. 

Bodil blev fadder i Barnfonden 
för 24 år sedan. 

”Vi såg hur nödvändigt det är att vi 
hjälper till”
För Margareta och Leif Karlsson från Sandviken har 
fadderskapet gett en inblick i hur mycket som går att 
göra, med små medel och ett öppet sinne.
   – När vi bestämde oss för att bli faddrar föll valet 
på Barnfonden eftersom vi ville ha möjlighet att 
besöka vårt fadderbarn och även kunna önska land 
och ålder, berättar Margareta och Leif.

I höstas hälsade de på sitt fadderbarn Peris, 18 år, 
i Kenya. De har lärt känna varandra genom år av 
brevväxling. Mötet i Kenya var efterlängtat och 
resan beskriver de som spännande, omtumlande och 
fylld av kontraster – inte minst mellan storstaden 
Nairobi och byn på landsbygden där Peris bor. 

Under sitt fadderbesök fick Margareta och Leif en 
rundtur i centret där Barnfondens lokala samarbets-
partner verkar. Det var också där de träffade Peris 
och hennes familj. 

   – Vi fick hälsa på i en förstaklass i den skola där 
Peris gått tidigare. Rektorn berättade att de nyligen 
fått rinnande vatten där barnen kan tvätta händerna 
före maten och efter toalettbesök. 

Margareta och Leif fick också se olika vatten- och 
odlingsprojekt som de genom fadderbidraget är med 
och bidrar till. De berättar:
   – Vi fick en uppvisning av en grupp kvinnor 
som dansade inför och med oss. De berättade att de 
ville visa sin uppskattning över att vi, via vårt bidrag, 
hjälpt till att få rinnande vatten.
När det var dags att resa hem blev det ett känslo-
samt farväl, berättar Margareta och Leif som redan 
pratar om att komma tillbaka 
den dagen Peris tar examen 
från universitetet i Nairobi:  

   – Vi såg hur nödvändigt 
det är att vi hjälper till. Utan 
stöd från Barnfonden hade 
inte familjen kunnat låta 
Peris gå i skolan och definitivt 
inte låta henne söka in på 
universitetet. 

”När vi kom välkomnades vi 
av en jättekram från Peris som 
sprang emot oss, sen släppte 
hon oss inte på hela tiden vi var 
där”



Barnfondens nya pris 
hyllar barnskrattet 
Vilken film får dig att skratta högst? Den frågan tog vår jury med sig in 
i biosalongen och nu har de utsett årets vinnare av Barnfondens komedipris 
– för första gången någonsin. 

Vinnare: 
Jitendra Mishra, kreativ producent Pichkus dröm.

Motivering:
4,5 miljarder människor saknar tillgång till en säker 
toalett. Siffran är kvittot på att en film som Pichkus 
dröm behövs. Den sätter toaletten på kartan och den 
gör det med värme, färgrikedom och mycket skratt. 
Vi får följa Pichku i Indien som vågar kämpa för sin 
dröm – mot alla odds. Vi får följa vänskap som spänner 
över alla gränser – gränser som vi människor hittat på. 
Filmen bidrar till mer barnskratt över hela världen 
– och den gör det utan att skoja bort allvaret. Alla 
människor har rätt till en säker toalett och Pichkus 
dröm belyser detta på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. 

Ett pris för att hylla skrattet – och 
stoppa trafficking
Barnfonden ger i vinnarens namn 10 000 kronor 
till ett nystartat projekt mot trafficking i Kambodja. 
Priset går till den del i projektet där vi arbetar med 
barnvänliga platser. Det är platser för informations-
träffar om trafficking, men också utrymme för 

psykosocialt stöd till barn och unga som utsatts för 
trafficking och osäker migration. 

Barnfondens jury
Vår jury som har sett och bedömt de nominerade 
filmerna är:
Sissela Benn – Skådespelare, regissör och komiker 
Ellen Rydhög – Filmintresserad elev i årskurs 6
Anna Svärd – Generalsekreterare på Barnfonden
Fredrik Salomonsson – Kommunikatör på Barnfonden

   – Det har varit kul att vara med i juryn. Alla tre 
filmerna som tävlade var bra på olika sätt och alla 
hade ett speciellt budskap. I filmen som vann 
tycker jag särskilt att vänskapen mellan Pichku och 
hans nyfunne kompis Gopi var fin att se, berättar 
Ellen Rydhög. 

Mangakonstnär har målat priset
Natalia Batista är en av Sveriges främsta manga-
konstnärer och hon har gjort illustrationen till 
Barnfondens diplom (se bild till vänster). En bild som 
symboliserar vänskap, trygghet – och barnskratt! 

Pichku drömmer om en 
toalett som är fräsch och 
där han får vara ifred.

BUFF Filmfestival är en etablerad kulturhöjdpunkt 
för barn och unga i Malmö sedan 35 år tillbaka. 
Nytt för i år är att Barnfonden delar ut pris för bästa 
komedi. Här berättar Barnfondens generalsekreterare, 
Anna Svärd, varför vi har instiftat det nya, glada 
priset:
   – Vi vill med vårt komedipris lyfta skrattet och 
hylla den film som får fler barn i världen att skrat-
ta. Just barnskratt är en metafor för barn som mår 
bra och det är precis det vi kämpar för varje dag. Vi 
är otroligt stolta över att vara en del av BUFF som 
genom sina filmer belyser barns och ungas rättig-
heter över hela världen.

Känd komiker i juryn
Sissela Benn är hyllad skådespelare och komiker. 
Många känner igen henne i karaktären Filippa Bark, 
och hon är även aktuell som Sunes mamma i filmen 
Sune vs Sune.  
  – Skrattet är så universellt, det förenar oss 
människor. Det är en smittande form av kommuni-
kation som hjälper oss att förstå oss själva, varandra 
och världen. Det är en oas där man kan få vila från 
alla problem. Skrattet hjälper oss att tanka ny kraft 
och ljusar upp våra sinnen, säger Sissela.    

Och vinnaren är …
Varje år delas ett antal priser i olika kategorier ut 
under BUFF Malmö Filmfestival. Barnfondens pris 
för bästa komedi är nytt och delades första gången ut 
den 28 mars 2019. 

Det är en stor tillgång 
för Barnfondens jury att 

ha en komiker som Sissela 
Benn med i sökandet efter 

årets skratt. 
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TEXT: LOVISA DEMIRCI
FOTO: BUFF OCH DAN HEDLUND 

NOMINERADE 
TÄVLINGSFILMER

Pichkus dröm (Indien)

The Falcons (Island)

The Wayang kids (Singapore) 

”Skrattet är så universellt, det förenar oss människor. 
Det är en smittande form av kommunikation som 
hjälper oss att förstå oss själva, varandra och världen.”



Har du någon gång hört av dig till Barnfonden är chansen stor att du pratat med 
Barnfonden-veteranen Sevgi Até. Sevgi är född och uppvuxen i Malmö, med 
föräldrar som emigrerade från Nordmakedonien under 60-talet. Hon bor kvar i sin 
hemstad än idag, tillsammans med sin man och deras två tonårsbarn. 

Att skriva ett testamente kan kännas krångligt, men det är lättare än 
många tror. Trots att det är enkelt – och viktigt – har bara 21 procent av 
svenskarna uttryckt sin sista vilja i ett testamente. 

Sevgi började arbeta på Barnfonden för snart 12 år sedan 
och det första besöket på kontoret minns hon än: 
   – På första intervjun möttes jag av bilder på fadderbarn 
som fanns på kontoret. Jag blev väldigt berörd av bilderna 
och fick en stark känsla av att vilja vara med och arbeta för 
de här barnen. 
På Barnfonden har Sevgi arbetat som receptionist, 
administrativ assistent och de senaste två åren som hand-
läggare på givarservice.
Utöver att ge service via telefon och mail, registrerar 
hon fadderskap och ser till att nya faddrar får information 
om sitt fadderbarn. För cirka sju år sedan reste Sevgi till-
sammans med dåvarande generalsekreteraren, Carolina 
Ehrnrooth, till Indien för att besöka och följa upp våra 
projekt. 
   – Det var en fantastisk upplevelse att få träffa fadder-
barnen. Även om de hade väldigt lite var de generösa, 
välkomnande och glada. Det var otroligt rörande att få se 
på plats hur stödet från faddrar gör skillnad för familjerna 
vi träffade. 
Sevgi är själv fadder genom Barnfonden. Hon har inte 
brevväxlat aktivt, men har genom åren skickat personliga 
gåvor och fått respons i form av tackbrev. 
   – Det räcker för mig att få en bekräftelse på att pengarna 
kommer fram och att jag skickar gåvor och något vykort då 
och då.

I sitt arbete på Barnfonden har Sevgi alltid haft mycket 
kontakt med faddrar och berättar:
   – Jag gillar att ge bra service och få representera Barnfonden 
på ett bra sätt. Att få respons från faddrar om att vi gör 
ett bra jobb, och att de själva upplever att deras stöd gör 
skillnad ger en varm känsla. I slutändan är det viktigaste 
att faddrarna har fått svar på sina frågor och har en bra 
upplevelse av Barnfonden när vi lägger på.
Om samtalen som kommer in berättar hon att många 
faddrar är pratglada och trevliga, men att det också kommer 
in mer känslosamma samtal som berör djupt. Till exempel 
samtal med personer som långt in på ålderns höst fortsätter 
att vara faddrar och som har en stark relation med fadder-
barnet. 
Sevgi berättar att många hör av sig om OCR-nummer för 
gåvor, adress för brevväxling och funderingar kring hur 
länge man har kvar sitt fadderbarn. 
   – Ett tips är att höra av dig med din epost-adress så att 
vi kan skicka information digitalt. Och om du som fadder 
känner någon som du tror är intresserad av hur ett fadder-
skap fungerar, uppmuntra gärna då personen att ta kontakt 
med oss eller att besöka vår hemsida. Jag som både 
arbetar här och själv varit fadder länge ser att det gör otrolig 
skillnad varje dag, avslutar Sevgi. 

Barnfondens personal

Anna Svärd
Generalsekreterare

Mikael Sallander Hellman  
Insamlings- och marknadschef

Maria Andersson
 Ekonomichef 

Martina Hibell
Programchef/Bitr generalsekreterare

Catherine Larsson
Programhandläggare

Katarina Korenkova
Programhandläggare (föräldraledig)

Anna-Maria Romberg
Programhandläggare

Anna Fallgren
Programhandläggare

Malin Leth
 Programhandläggare 

Kristin Rosqvist
Teamledare Givarservice

Sevgi Até
Handläggare Givarservice 

Johanna Tunbjer
Handläggare Givarservice 

Julia Carlsson 
Handläggare Givarservice 

Lovisa Demirci
Kommunikationsansvarig 

Emil Svensson
Kommunikatör 

Fredrik Salomonsson
Kommunikatör

Karin Bergqvist
Projektledare

Susanne Melms
Värvningsansvarig

Pia Skoog 
Ansvarig företagspartners 

21 procent av svenskarna har 
uttryckt sin sista vilja

Enligt svensk lag ärver i första hand maka/make, 
barn, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande 
led. Många av oss lever idag som sambos, med 
särkullbarn, ensamma, i kollektiv – den traditionella 
familjen är inte en självklarhet. Flera av oss har även 
engagemang i livet som vi brinner starkt för. Genom 
att skriva ett testamente går det att bestämma hur 
du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du 
avlidit.

Gör skillnad även i framtiden
68 procent av alla svenskar stödjer en eller flera 
organisationer. Däremot är det betydligt färre, 
cirka 7 procent, som vet att det går att ta med en 
organisation i sitt testamente – och göra stor skillnad 
även i framtiden. 

TEXT: EMIL SVENSSON
FOTO: CAROLINA EHRNROOTH 

TEXT: LOVISA DEMIRCI

Medarbetare i fokus

Karin Bergqvist är ansvarig för testamenten på 
Barnfonden. Hon berättar: 
   – Även mindre gåvor gör stor skillnad. Vissa väljer 
att testamentera en procent till Barnfonden, andra 
betydligt mer. Många känner en stor glädje i att det 
finns möjlighet att fortsätta förändra livet för barn 
och familjer i Barnfondens programområden.

Var med och förändra framtiden för 
våra barn
Du kan vara med och göra skillnad för barn även 
långt fram i tiden. Vår drivkraft är att stärka barns 
rättigheter. Genom vårt långsiktiga arbete vill vi 
skapa möjligheter till en bättre framtid för barn som 
lever under mycket fattiga förhållanden.

Källa: Statistik från Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII

TÄNK PÅ DETTA NÄR DU 
SKRIVER TESTAMENTE:

• Var tydlig

• Ha två vittnen över 15 år 
   som inte är arvstagare

• Dina testamentesvittnen 
   behöver inte se innehållet 
   i testamentet

• Förvara på ett ställe där 
   det kan hittas – och gör 
   kopior

• Vill du skriva in Barnfonden, 
   skriv då vårt fullständiga
   namn: 
   Barnfonden 
   insamlingsstiftelse och  
   vårt organisationsnummer: 
   846003-9020



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/gavoshop hittar du gåvor som förändrar liv. 

Vårens viktigaste presenter!

Vårerbjudande
Köp en kycklinggåva och få 
ett hemskickat tryckt kort.

Pris: 160 kronor

Köp kycklingar
Det här ger du bort:
• En kull med kycklingar 
• Utbildning i kycklinguppfödning 
• Ökad inkomst genom att sälja 
   ägg och kycklingar 


