
barnfondens faddertidning nr 2 2019

Mangaserie om 
fadderskap

Konstnären Natalia Batista vill med sin serie 
visa att fadderskapet inte behöver vara 

komplicerat. Hon hoppas att andra faddrar som 
läser den också känner igen sig i berättelsen.  

Barnkonventionen 
fyller 30 år      

Vi närmar oss ett stort jubileum. 
Den 20 november 2019 är det 30 år sedan 

FN:s generalförsamling antog barnkonventionen. 
Läs mer om var vi står i dag. 

Fadderkompisar 
med många likheter  

Adam och Bun har varit fadderkompisar 
sedan de var fem år. Trots att deras vardag och 

förutsättningar skiljer sig åt har de framför 
allt mycket gemensamt, tycker Adam 12 år. 

Lyssna på oss! 
Ny rapport lyfter 
barnens röster. 



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 2 2019

BARNENS RÖSTER LYFTS I NY RAPPORT  
I höst släpper vi rapporten Small Voices Big Dreams, tillsammans med vårt 
nätverk ChildFund Alliance. 5 500 barn från 15 länder, däribland Sverige, 
har gett sin bild av våld, utsatthet, hot – och vad som gör dem trygga.
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07 ”JAG VILL VISA ATT FADDERSKAPET 
INTE ÄR KOMPLICERAT”  
Natalia Batista är mangakonstnär och hon har tecknat en serie om 
fadderskapet. För att få inspiration träffade Natalia en fadder, Nora sju år, 
och hennes pappa Björn. Utifrån deras berättelse ritade Natalia serien du 
kan se på sida 7.

10 BARNKONVENTIONEN FYLLER 30 ÅR 
Barnkonventionen är absolut viktig. Det hävdar barnrättsexperten, 
Johanna von Bahr, som också poängterar att ingen annan konvention som 
rör mänskliga rättigheter har ratificerats så snabbt av så många länder. 
På sida 10 kan du läsa mer om barnkonventionens betydelse och var som 
händer när den blir lag i Sverige, i januari 2020.

12 NU BLIR DRÖMMEN OM EN NY SKOLA 
VERKLIGHET 
Barnfondens programhandläggare, Anna Fallgren, berättar om sin resa 
till etiopiska Dugda och varför vi måste agera nu för barnen på Shubi 
Gemo-skolan.

15 PRAKTIKANTER I FOKUS  
Lär känna våra nya praktikanter, Emmie Lindh och Karolina Jurcevic. 
Under hösten och vintern är de en del av Barnfondens kommunikations- och 
marknadsavdelning.

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 är tryckt på miljövänligt papper.
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Lyssna på barnen 
och hör vad de säger! 

Vi vuxna har fått en hemläxa från barn över hela 
världen. Barnen tycker att vi måste lyssna mer på vad 
de har att säga – inte minst i frågor som rör dem. Det 
tycker svenska barn, liksom barnen i Burkina Faso, 
Kanada och Mexiko, för att nämna några länder.

På sida 4 kan du läsa mer om vår globala rapport, 
Small Voices Big Dreams, där 5 500 barn från hela 
världen ger sin bild av våld, utsatthet och vad som gör 
dem trygga. 

Vad som slog mig när jag läste 
rapporten är hur eniga barnen är 
och hur tydliga signaler de sänder 
till vuxenvärlden: 90 procent av 
barnen i åldrarna 10–12 år tycker 
att bland det allra viktigaste vi vuxna 
kan göra för att förebygga våld är 
att lyssna. Och vi måste göra allt vi 
kan för att få stopp på våld mot barn – både lyssna 
och agera. Varje år upplever över en miljard barn 
i världen någon form av våld. Det är mer än vart 
tredje barn. 

Rimpal från Indien är ett av barnen som har varit 
med i Small Voices Big Dreams. Hon är 12 år och ser 
sambandet många vuxna blundar för: Barns rätt till 
trygghet och skydd vilar på att de blir lyssnade till. 
Så här säger hon:

Anna Svärd Generalsekreterare

“Hela samhället borde ge en röst till alla barn, så att 
vi känner oss trygga och skyddade.”

I höst fyller barnkonventionen 30 år. Under de här 
åren har andelen barn som inte går i skolan halverats. 
Vi ser också att allt fler barn överlever sina första fem 
år. Men, med det sagt vet vi också att allt för många 
barn inte får sina rättigheter tillgodosedda. Att de 
inte ens känner till sina rättigheter är en bromskloss 

för utveckling. På Barnfonden 
arbetar vi varje dag för att fler 
barn ska känna till sina rättigheter 
och på så vis också kunna ställa 
krav på vuxna och på samhället. 

I höst vill vi uppmärksamma 
barnkonventionens jubileum och 
det gör vi bland annat på bibliotek 
runt om i Sverige. I nära samarbete 

med bibliotek arbetar företaget BTJ för att göra 
litteratur, kultur och lärande tillgängligt. Tillsammans 
med BTJ har vi tagit fram en verktygslåda full med 
spännande saker för barnen att göra på biblioteken 
när de är lediga på höstlovet. Fråga gärna på ditt 
bibliotek efter höstlovsaktiviteterna kring barn-
konventionen! 

”Vad som slog mig när 
jag läste rapporten 
är hur eniga barnen 
är och hur tydliga 
signaler de sänder till 
vuxenvärlden”
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Få en unik inblick 
i fadderbarnens område 
genom att följa oss på 
Facebook, Instagram, 
LinkedIn och Twitter.



5 500 barn ryter ifrån – i vår nya 
rapport lyfts barnens röster 

Vi måste lyssna mer på barnen. Alla barn! I höst släpper vi för 
åttonde gången den globala rapporten Small Voices Big Dreams, 
tillsammans med vårt nätverk ChildFund Alliance. I den framgår 
det att bland det viktigaste vuxna kan göra för att stoppa våld 
mot barn är att lyssna på vad barnen har att säga. Det anser 
hela 92 procent av barnen, mellan 10 och 12 år, i Sverige. 
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TEXT: LOVISA DEMIRCI 
FOTO: BARNFONDEN OCH ISTOCK 

I rapporten har 5 500 barn från 15 länder, däribland 
Sverige, gett sin bild av våld, utsatthet och hot – och 
vad som gör dem trygga. 
Vi vet att våld mot barn förekommer över hela världen. 
Våldet korsar landsgränser, kulturer och socioekonomiska 
grupper. Våldet finns överallt och varje år drabbas 
vart tredje barn, det vill säga över en miljard barn.

Inget barn är immunt mot våld
I rapporten får barn från hela världen komma till tals 
och resultaten går att jämföra länder emellan. 
– Alla barn har rätt att känna sig trygga och inget 
barn är immunt mot våld. 92 procent av barnen tycker 
att bland det viktigaste vuxna kan göra för att stoppa 
våld mot barn är att lyssna mer på vad de har att säga. 
Small Voices Big Dreams ger tydliga signaler till 
vuxenvärlden och vi måste ta barnens åsikter på allvar, 
säger Anna Svärd, Barnfondens generalsekreterare. 

9 av 10 barn vill att vuxna gör internet 
till en tryggare plats
Var känner sig barn trygga eller otrygga? Barn 
från olika länder och förhållanden har fått svara på 
den frågan och det handlar bland annat om trygghet 
i hemmet, i skolan, på bussen, på internet och 
utomhus. 
Undersökningen visar att vart fjärde barn i Sverige 
aldrig känner sig trygg på internet och i sociala 
medier. Att vara på nätet anses av barn, 10 till 12 år, 
som mer otryggt än att vara i exempelvis skolan, på 
bussen eller på evenemang av olika slag. Endast nio 
procent av barnen tycker att nätet alltid är en trygg 
plats, medan 84 procent upplever det helt motsatta: 
de känner sig aldrig eller nästan aldrig trygga på 
internet.         
– Att så många barn pekar ut internet och sociala medier 
som en otrygg plats tolkar vi som att hot, kränkningar 
och näthat är ett stort problem i Sverige. Barnen vill 
ha vuxnas hjälp att hitta lösningar som bidrar till att 
göra internet till en säker plats. Det här måste vi ta 
på allvar, säger Anna Svärd. 
På frågan vad vuxna kan göra för att stoppa våld mot 
barn svarar hela 87 procent av barnen att de vill ha de 
vuxnas hjälp med att hitta lösningar för att göra sociala 
medier och internet till en tryggare plats för barn.                   

Rapporten visar att 
vartannat barn anser 
att vuxna inte lyssnar 

tillräckligt på deras 
åsikter i frågor som rör 

dem.

Vårt mål med Small Voices 
Big Dreams är att höja 
barnens röster i frågor som 
direkt påverkar dem. ”Undersökningen visar att vart 

fjärde barn i Sverige aldrig känner 
sig trygg på internet och i sociala 
medier”

”87 procent av barnen
 i Sverige vill ha vuxnas 
hjälp med att med att hitta 
lösningar för att göra social 
media och internet till en 
tryggare plats för barn”

92 % anser att vuxna borde lyssna på vad 
barn har att säga. Detta som ett sätt att 
förebygga våld mot barn.

Vartannat barn i undersökningen anser att 
vuxna i deras länder inte lyssnar tillräckligt på 
deras åsikter i frågor som dem.

18 % anser att barn inte skyddas tillräckligt 
från våld och människor som vill dem illa.

9 av 10  barn tycker att det viktigaste vuxna 
kan göra för att förebygga våld mot barn är 
att älska barnen mer och att lyssna på vad de 
har att säga.

14 % anser inte att vuxna i Sverige respekterar 
barns rättigheter tillräckligt.

9 % ser internet och sociala medier som en 
trygg plats.

Mer än 40 %  anser inte att barn är tillräckligt 
skyddade mot våld i det landet de bort i. 

24 % ser alltid internet och sociala media som 
en otrygg plats, medan 60 % upplever att de 
ibland känner sig säkra där.

Endast 18 % av barnen tycker att politiker 
agerar för att skydda dem.

SVENSKA NYCKELTAL
SMALL VOICES BIG DREAMS 2019

GLOBALA NYCKELTAL 
SMALL VOICES BIG DREAMS 2019

OM RAPPORTEN

Small Voices Big Dreams 
är ett initiativ som invol-
verar alla medlemmar 
i ChildFund Alliance. Vårt 
mål är att höja barnens 
röster i frågor som direkt 
påverkar dem. 

2019 års rapport samlar 
åsikter och funderingar 
kring våld mot barn. 
5 500 barn har deltagit 
i den undersökning som 
ligger till grund för 
rapporten och de kommer 
från olika geografiska 
delar av världen, med 
olika levnadsförhållanden 
och kulturer. 

RAPPORTEN FINNS ATT 
LÄSA I SIN HELHET PÅ 
BARNFONDEN.SE  



NATALIA BATISTA  
– SVENSK 
MANGATECKNARE 

• Utbildad vid Serie-
   skolan i Malmö

• Arbetar som serielärare 
   och med att teckna serier 

• Mest kända seriebok 
   heter Mjau! och Sword 
   Princess Amaltea

• Natalias böcker har 
   getts ut i Sverige, USA, 
   Tyskland, Tjeckien, 
   Italien och Portugal.

• Arbetet för Barnfonden 
   gör hon pro bono

• Hemsida: 
   www.natalia.batista.se
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”Jag vill visa att fadderskapet 
inte är komplicerat”

Natalia Batista har alltid tyckt om att teckna. Särskilt när hon får 
berätta en historia med bilder. Natalias serieböcker är utgivna i flera 
europeiska länder och i USA. Några serier har hon ritat speciellt till 
sina fadderbarn som fått färglägga dem på egen hand. Som tack har 
hon ofta fått teckningar tillbaka. 

– Jag tror mycket på att ett barn mår bättre, lär sig 
snabbare och utvecklas mer genom att få skapa och 
vara kreativ. Vi är alla kreativa varelser, säger Natalia.
Den kreativa konstform Natalia ägnar sig åt kallas 
manga och på japanska betyder det serier. Manga 
kopplas ofta ihop med tecknade serier från Japan 
med en karakteristisk stil. Manga är egentligen inte 
bara en genre utan många olika, från action och sport 
till drama, komedi och äventyr, förklarar Natalia.

Lika många kvinnliga som manliga tecknare 
Japan är det land i världen där flest serier trycks. 
Det är dessutom det enda landet i världen där 
seriemarknaden har lika många kvinnliga som manliga 
skapare och läsare, berättar Natalia. 

Inom manga finns det serier för alla grupper och 
åldrar. Det var det som gjorde att Natalia fastnade 
för mangaserier när hon var tonåring. Det fanns inte 
många andra serier för den åldersgruppen. 

Tecknar serier för Barnfonden 
Natalia är fadder till Alfiya i Etiopien och Bhawna 
i Indien. Hon berättar att hon skriver brev emellanåt 
och då skickar hon med teckningar eller serier och 
lite färgpennor. Ofta får hon nya teckningar från 
dem som tack. 

TEXT: LOVISA DEMIRCI 
FOTO: NOSEBLEED STUDIO  

– Jag känner mig extremt lyckligt lottad att just jag 
fick födas i ett rikt land, gå i skolan, utbilda mig till 
det jag ville och få arbeta med något jag älskar. Det är 
inte alla som får den tursamma starten i livet, så jag 
ville hjälpa en ung person till att få en bättre framtid.

Utöver att vara fadder ville Natalia bidra mer. Under 
ett samtal med oss på Barnfonden växte idén att 
illustrera fadderskapet genom mangakonst. För att 
få inspiration till serien träffade Natalia en fadder, 
Nora sju år, och hennes pappa Björn. Utifrån deras 
berättelse ritade Natalia serien du kan se på nästa sida. 

– Jag vill genom serien visa att fadderskapet inte 
behöver vara så komplicerat. Att vara fadder ska vara 
kul, spännande, intressant och lärorikt. Det var roligt 
att se likheterna med mitt eget fadderskap när jag 
intervjuade Nora och hennes pappa. Det hoppas jag 
att jag kan förmedla vidare genom serien – att andra 
faddrar där ute som läser den också känner igen sig, 
avslutar Natalia. 

Ett kort barnen kan färglägga 
Årets julkort du som fadder kan skicka till ditt 
fadderbarn är ritat av Natalia. Tanken är att det ska 
färgläggas, så ett tips från oss är att skicka med kritor 
till din julhälsning. 
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Natalia Batista är mangakonstnär 
och arbetar både med att teckna egna 
serier och med att undervisa som 
serielärare. 

Serieboken Mjau! är en 
av Natalias mest kända 
böcker. 
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TEXT: LOVISA DEMIRCI
FOTO: KAROLINA JURCEVIC OCH ÅSA-MARIA PETERSSON Fadderkompisar som öppnar 

världen för varandra 
Adam och Bun är jämn-
gamla och det skiljer bara 
några veckor mellan deras 
födelsedagar. De har varit 
fadderkompisar sedan de 
var fem år.

De är födda samma år med bara 16 dagars mellanrum. 
Bun från Svay Rieng i Kambodja och Adam från Helsingborg 
har varit fadderkompisar sedan de var fem år. Trots att deras 
vardag och förutsättningar skiljer sig åt har de framför allt 
mycket gemensamt, tycker Adam 12 år. 

”Mitt liv är helt annorlunda jämfört med Buns, 
men vi är ändå väldigt lika. Vi gillar båda att läsa, 
plugga matte och spela fotboll”, säger Adam. 

De har lärt känna varandra genom brev och håller än 
i dag kontakt den vägen. Adams mamma Åsa-Maria 
berättar att hon länge planerade att Bun och Adam 
skulle träffas när de båda var tio år:
– Jag ville att relationen skulle hinna utvecklas innan 
resan och att vi alla skulle ha något att längta efter. 
Adam flikar in att han faktiskt var nio år när de reste. 
Det var några veckor före hans tioårsdag och Bun 
fyllde år när de var på fadderbesöket i Kambodja. 

Världen genom ett barns ögon 
Åsa-Maria ville ge sin son Adam möjlighet att vidga 
världen och se hur andra barn har det. Fadderskapet 
var den form hon tyckte passade 
bäst för just detta: 
– Adam och Bun har varit fadder-
kompisar sedan de var fem år. 
Jag tror att barnens förståelse för 
världen vidgas när att de får se den 
genom ett annat barns ögon. Då 
blir det utifrån deras egna förut-
sättningar, i stället för att en vuxen 
förklarar. 
Åsa-Maria fortsätter berätta att 
skillnaderna mellan fadderkom-
pisarna kan tyckas stora men i barnens värld är de 
minimala. Hon har sett Adam och Bun enas i leken, 
i att upptäcka och i sporten. 
– Att få en förståelse för andra kulturer och samtidigt 
se likheterna är något som är viktigt att skicka med 
våra barn, säger hon. 

”Vi har allt som behövs, men många 
barn har inte det”
Adam berättar gärna och ivrigt om att ha en fadder-
kompis. Även om han ser många likheter mellan sig 
själv och Bun, är det mycket i deras liv som skiljer 
sig åt:

– Jag tycker det är viktigt att hjälpa till så att alla 
vi barn i världen kan få möjlighet att gå i skolan 
och få en bra utbildning. Då kan vi förändra världen 
tillsammans! Jag har alltid rent vatten hemma, men 
i Kambodja där Bun bor kämpar familjerna för att 
få tag på rent vatten. Vi har allt som behövs, men 
många barn har inte det. 

Kommunikation genom kroppsspråk
Adam och Bun har träffats två gånger i Kambodja. 
Båda fadderbesöken var inom loppet av ett år när 
pojkarna var tio år. Adam är tvåspråkig med svensk 
mamma och amerikansk pappa. Bun talar khmer, 
men ingen engelska.

– Vi förstår varandra ändå, mycket genom kropps-
språket, säger Adam. 

Under sina två besök i Kambodja har Åsa-Maria och 
Adam fått se Buns närområde och vilka utmaningar 
som finns där. 

– Där Bun bor arbetar man på 
lösningar för ett vattenrenings-
verk så att alla barnen kan få 
rent vatten. Annars kan man 
få både diarré och kolera. Att 
dricka rent vatten måste alla 
barn få göra, det är jätteviktigt 
för hälsan. Så jag hoppas det 
går snabbt att få till, avslutar 
Adam.

”Jag har alltid rent vatten 
hemma, men i Kambodja 
där Bun bor kämpar 
familjerna för att få tag 
på rent vatten. Vi har allt 
som behövs, men många 
barn har inte det.”

”Att få en förståelse 
för andra kulturer 
och samtidigt se 
likheterna är något 
som är viktigt att 
skicka med våra 
barn.”

PODDTIPS!

I höst har Barnfonden 
ett samarbete med 
Mammasanningar. 

I podden berättar Vivi 
Wallin och Carin da Silva 

för sina lyssnare om 
Barnfonden och hur 

givande det är att vara 
fadder – som en del av 

ett bra föräldraskap. 
De är tillsammans faddrar 

till en flicka i Etiopien. 
Podden hittas på: 

mammasanningar.se 



DETTA FORSKAR 
JOHANNA VON BAHR 
OM 

Johanna är statsvetenskaplig 
forskare vid Stockholms 
universitet och studerar barns 
rättigheter i internationella 
organisationer. Hon ser när-
mare på vad organisationer 
som FN och EU gör för att 
förstärka barns rättigheter. 
Johanna har alltid haft ett 
särskilt stort intresse och 
engagemang för grupper 
som inte har en stark röst 
i det offentliga, såsom barn. 
Sedan 1 januari 2019 är 
Johanna suppleant 
i Barnfondens styrelse 
och vid årsskiftet är hon 
klar med sin avhandling.
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Johanna von Bahrs forskning fokuserar på 
barnens rättigheter i internationella relationer 

och vad som görs för att förstärka dessa.

– Allt fler barn överlever sina första fem år och 
andelen barn som inte går i skolan har halverats under 
de här 30 åren. Jubileet är en tidpunkt att reflektera 
var vi står och vad vi strävar mot, säger Johanna von 
Bahr, forskare inom barnrätt.
Världen är på flera sätt en bättre plats för barnen än 
den var 1989, men det finns stora utmaningar kvar, 
fortsätter Johanna. Hon nämner också att klimatför-
ändringar utgör ett hot mot de landvinningar som 
gjorts för barn. Vi ser till exempel att undernäringen 
ökar igen till följd av klimatet.

En konvention som går långt för alla 
barn
Barnkonventionen är absolut viktig. Det hävdar 
Johanna och poängterar att ingen annan konvention 
som rör mänskliga rättigheter har ratificerats så 
snabbt av så många länder. Hon berättar också 
att forskning visar att det är mycket tack vare 
barnrättsorganisationer som barnkonventionen har 
fått så stor betydelse internationellt och nationellt. 
Barnkonventionen går långt när det gäller sociala och 

ekonomiska rättigheter för barn, såsom alla barns 
rätt till hälsa, omsorg och gratis skola. Den ger också 
barn rätt till information, religionsfrihet och andra 
medborgerliga rättigheter. 

Barn som sätter agendan  
Trots barns rätt till deltagande, blir barn sällan 
lyssnade till i frågor som rör dem. Det kan handla 
om allt från vårdnadstvister och stadsplanering till 
betygssystem, förklarar Johanna som samtidigt ser 
en förändring:
– Fridays for Future med Greta Thunberg i spetsen 
är ett exempel på en barnrättsrörelse där det är barnen 

”Världen är på flera sätt en bättre plats för barnen än den  
var 1989, men det finns stora utmaningar kvar.”

TEXT: LOVISA DEMIRCI
FOTO: OLA VON BAHR OCH BARNFONDEN 

Barnkonventionen 
fyller 30 år 
Vi närmar oss ett stort jubileum. Den 20 november 
2019 är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog 
barnkonventionen. Sverige var ett av de första länderna 
i världen som ratificerade konventionen året därpå. 
Johanna von Bahr är barnrättsexpert och medlem 
i Barnfondens styrelse. Här berättar hon om hur 
barnkonventionen har fått liv – och vilken betydelse 
den har för alla våra barn. 

LÅT BARNEN VETA 
SIN RÄTT!

Under årets höstlov kommer 
barnens rättigheter att vara 
i fokus på bibliotek runt 
om i Sverige. Barnfonden 
och BTJ har tagit fram 
en verktygslåda full med 
spännande saker att göra 
för barnen när de är lediga 
från skolan.

BTJ arbetar för att göra 
litteratur, kultur och lärande 
tillgängligt i nära samarbete 
med bibliotek. Det här är 
BTJ:s och Barnfondens 
första samarbete med syfte 
att tillsammans höja barns 
röster och engagera dem 
i barnkonventionen.
Fråga gärna på ditt bibliotek 
efter höstlovsaktiviteterna 
kring barnkonventionen!

som sätter agendan. Det liknar det som hänt på andra 
rättighetsområden som till exempel arbetarrörelsen 
och kvinnorättsrörelsen.
Johanna hävdar att barn kan ha betydligt mer inflytande 
i frågor som rör dem än de har i dag. Det kräver dock 
att vuxna ger plats för barn, menar hon.  

I januari 2020 blir barnkonventionen lag
I juni 2018 röstade riksdagen igenom att barn-
konventionen ska bli lag i Sverige från och med 
1 januari 2020. Att konventionen blir lag innebär att 
konventionens ställning stärks och att den blir direkt 
tillämpbar i domstolar och av myndigheter. Johanna 
berättar:
– Många anser att barnkonventionen som lag kommer 
att öka barnrättsperspektivet, framför allt inom 
rättsväsendet och myndigheter. Men det kommer 
inte att hända av sig självt. Svenska lagar kommer 
behöva omarbetas för att stämma överens med 
konventionen och de som arbetar med frågan måste 
få vägledning i hur de ska tolka konventionstexterna.  

Ett föregångsland 
Sverige var först i världen med att förbjuda alla former 
av barnaga, år 1979. Även när det gäller andra former 
av skydd för barn har Sverige varit tidigt. Jämfört 
med de flesta andra länder har vi ett väl utbyggt 
välfärdssystem för barn genom barnomsorg, social 
omsorg och barnbidrag, förklarar Johanna. 
USA är det enda landet som inte ratificerat barn-
konventionen. Orsaken till detta är bland annat 
farhågor att konventionen skulle göra delstaternas 
egna lagar ogiltiga, och att barns rättigheter skulle 
stärkas på bekostnad av föräldrars rättigheter. 
– USA var paradoxalt nog mycket aktivt i arbetet 
med att skriva barnkonventionen, och tryckte 
särskilt på barns medborgerliga rättigheter. Att 
man inte ratificerat betyder inte att amerikanska 
lagar inte alls skyddar barns rättigheter, men viss 
lagstiftning strider mot barnkonventionen. Livstids-
straff utan villkorlig frigivning för brott begångna av 
barn är ett sådant exempel, avslutar Johanna.

Beställ årets viktigaste 
julklappar på 

barnfonden.se/jul. 
I år har vi flera nyheter!



Nu blir drömmen om 
en ny skola verklighet
Anna Fallgren är en av våra programexperter 
och hon ansvarar för alla projekt Barnfonden 
driver i Etiopien. Här berättar Anna om sin 
resa till etiopiska Dugda och varför vi måste 
agera nu för barnen på Shubi Gemo-skolan.  

Det är under mitt besök i Shubi Gemo som ordföranden 
i byn tar mig åt sidan och frågar om jag vill följa med och 
se deras skola. De vill visa hur det ser ut och vilka behov 
som finns. Behov som uppenbart är många och akuta. 

Det första som möter mig är nyfikna och exalterade 
barn. De pratar i mun på varandra och vill alla berätta 
om sin skola och visa hur klassrummen ser ut. Jag följer 
med barnen och går in i ett klassrum i taget. Under 
rundturen berättar barnen engagerat för mig att de 
inte har tillräckligt med läromaterial. Det finns inte 
heller tillräckligt med bänkar. 

Dammiga och dunkla klassrum 
Det går 753 elever på Shubi Gemo grundskola. I varje 
klassrum trängs 90 elever, där utrymmet är anpassat 
för 45 barn. Eleverna förklarar för mig att de inte får 
någon studiero och att de få böcker som finns är gamla 
och slitna. En av eleverna berättar:
– Visst kan vi lära oss lite, men materialet är utslitet och 
vi har ingen elektricitet. Klassrummen är så mörka att 
det är svårt att se, kunna läsa och 
koncentrera sig.
Shubi Gemo-skolans rektor heter 
Ato Getaneh Tesfaye och han 
berättar för mig att skolan bara 
blir mer och mer sliten. Utöver att 
klassrummen är små är det också 
problem med damm på grund av 
lergolvet. Det är ett dåligt klimat 
för både lärare och elever. 
Samtidigt som problemen läggs 
på varandra får jag inblick i vilka möjligheter som finns. 
Skolans område är stort och det finns gott om utrymme 
att bygga ut. Utmaningen är att få resurserna att räcka 
till och Shubi Gemo grundskola är i stort behov av stöd 
utifrån, även om byn använder sina egna sparpengar 
och tillgångar för att förbättra skolan.

Brist på toaletter drabbar flickor värst 
I Etiopien är det lag att alla skolor ska erbjuda utbildning 
till och med årskurs 8. Shubi Gemo-skolan kan bara 
erbjuda eleverna utbildning till och med årskurs 6 och 
det beror på platsbrist. 
Ett annat problem på skolan är toaletterna. I dag finns 
inga ordentliga toaletter och de som finns är inte upp-
delade mellan pojkar och flickor. Det gör att flickor ofta 
stannar hemma från skolan när de har mens, eftersom 
de tycker att det är jobbigt att gå på toaletten då. 
När jag är i byn Shubi Gemo, cirka tre timmars bilfärd 
från huvudstaden Addis Abeba, visar invånarna mig 
vad som gjorts i området under de senaste åren med 
stöd från Barnfonden. 
Familjer har bland annat fått getter och utbildning 
i klimatsmart odlande. Det har också startats spargrupper 
som bidrar till ökade inkomster. Flera familjer berättar 
att de nu har möjlighet att äta tre mål mat om dagen, 
i stället för ett. Det är också fler som har råd att skicka 

sina barn till skolan. Även om kommunal utbildning 
i Etiopien är gratis, är det många barn som behöver 
arbeta och bidra till försörjningen hemma istället för 
att gå i skolan.
Nu när fler barn har möjlighet att gå i skolan, tack vare 
utvecklingen i Shubi Gemo, blir det uppenbart att skolan 
måste förbättras. Vi ser tydligt att om inte skolmiljön 
blir tryggare och mer barnvänlig riskerar familjer och 
barn att återgå till gamla vanor där barnen tas från skolan. 
Det i sin tur leder ofta till att flickor gifts bort tidigt 
och att unga tonåringar blir föräldrar. Skolan spelar en 
nyckelroll i hela Shubi Gemos utveckling. 

En skola som rymmer fler
Jag arbetar som handläggare på Barnfondens program-
avdelning och Etiopien är ett av de länder jag ansvarar 
för. Under mitt besök i byn Shubi Gemo följde jag upp 
de insatser som vi stöttat under flera års tid. Vi ser stor 
utveckling och familjer har det bättre, men skolan är 
hårt eftersatt och i behov av förbättring. 
Mötet med barn, föräldrar, skolpersonal och myndigheter 

i Shubi Gemo lade grunden för 
ett nytt projekt. Tillsammans 
med våra kollegor i Etiopien 
har vi sett över vilka behov som 
finns och resultatet är ett skol-
projekt som nu är påbörjat.  
Det här kommer vi att göra:
• Bygga fyra nya klassrum
• Installera elektricitet på skolan 
som delvis drivs av solceller
• Sätta upp regnvattenbehållare 

för att eleverna ska kunna sköta sin hygien
• Möblera klassrummen på ett barnvänligt vis med 
bänkar, tavla, stolar och bord
• Bygga toaletter
• Utbilda både barn och skolpersonal i hygien och sanitet

Det som händer nu är ett bra exempel på hur vi alltid 
arbetar. Vi följer områdena där vi verkar och ser vilka 
behov som finns. Framför allt så lyssnar vi på barnen. Deras 
berättelser och behov ligger till grund för alla våra insatser.

Anna Fallgren är handläggare på Barnfondens 
programavdelning och Etiopien är ett av de länder 
hon ansvarar för.

Klassrummen på Shubi 
Gemo-skolan är mörka 

och utan elektricitet. 
Skolmiljön gör det svårt 

för barnen att läsa och 
koncentrera sig. 
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VAR MED OCH STÖD 
SHUBI GEMO-SKOLAN 

I Dugda har lokalinvånarna 
själva påbörjat arbetet med att 
förbättra miljön för eleverna 
på Shubi Gemo-skolan, men 
för att kunna fullfölja arbetet 
behöver de stöd.

Ditt bidrag gör stor skillnad! 
Swisha en gåva: 901 30 20

JOLLYROOM HUVUD-
SPONSOR I PROJEKTET

E-handelsföretaget 
Jollyroom är vår huvudpartner 
i projektet och de har 
arrangerat aktioner till förmån 
för Shubi Gemo-skolan. 

– En självklar kärnfråga för 
oss på Jollyroom är barns 
välmående. Genom vårt 
samarbete med Barnfonden 
kan vi bidra till att fler barn 
runtom i världen kan få 
tillgång till den utbildning 
och utveckling som är 
alla barns rättighet, säger 
Pernilla Johansson, 
CSR-ansvarig Jollyroom.

”Det som händer nu är ett 
bra exempel på hur vi alltid 
arbetar. Vi följer områdena 
där vi verkar och ser vilka 
behov som finns.”



Med examen runt hörnet och kommande praktiktermin fick Emmie Lindh och 
Karolina Jurcevic upp ögonen för Barnfonden. En perfekt matchning skulle det 
visa sig. Nu börjar de sin praktik på Barnfondens kommunikations- och marknads-
avdelning. Här kommer de att praktisera till och med januari 2020. 

Alltid ute i sista stund? Än finns det 
tid att köpa årets julklappar i god 
tid – och samtidigt göra en god sak. 
Här är fem nyheter i Barnfondens 
webbshop. 

– Jag fick syn på Facebook-annonsen och eftersom jag 
är intresserad av mänskliga rättigheter, och särskilt ungas 
rättigheter, så var det ett solklart val för mig att söka, 
berättar Karolina.

Förhoppningar på praktiken
Emmie och Karolina har just börja sin praktik på Barnfondens 
kommunikations- och marknadsavdelning. Under praktiken 
kommer de att skapa innehåll till sociala medier, men 
också bistå i arbetet med utskick till givare, hemsidan och 
Barnfondens kommunikation i det stora hela. 
– Det ska bli spännande att se hur det fungerar när studierna 
omsätts i praktik. Men också att få mer förståelse för hur 
det fungerar att arbeta i en organisation som Barnfonden 
och vilka strategierna är för att nå ut och kommunicera 
med givarna, säger Emmie. 
Karolina håller med Emmie och tillägger:  
– Jag ser också fram emot att få arbeta både med skrivandet 
och det grafiska – särskilt i ett team, det ska bli roligt. 
Emmie är ursprungligen från Halmstad och flyttade till 
Malmö 2017 för att studera Media, kommunikation med 
inriktning på aktivism, strategi och entreprenörskap. Hon 
berättar vidare:
– Det som lockade med studierna var att jag tycker om att 
skriva texter, men jag vill också förstå samhällskonstruktioner 
och samhällsutveckling. Anledningen till att det blev just 

Malmö universitet var att jag ville kombinera skrivandet 
och mitt intresse för samhälle med entreprenörskap. 
För Karolina Jurcevic, som är från Götene och flyttade 
till Malmö hösten 2015, var det också viktigt att kunna 
kombinera sina intressen i studierna. 
– Jag gör min master inom Media Communication Studies: 
Culture, collaborative media, and creative industries. 
För mig var det viktigt att hitta något mitt emellan 
kommunikation och grafisk design. Jag gillar att både 
skriva, spela in radio och grafisk formgivning.

Engagerade praktikanter
Att arbeta på en utvecklingsorganisation är nytt för dem 
båda, men engagemanget har funnits där länge. Karolina 
är med i utrikespolitiska föreningen i Lund. Där sitter 
hon i radiokommittén som sänder program om mänskliga 
rättigheter. 
– Genom Barnfonden hoppas jag kunna nå ut mer och 
förhoppningsvis fortsätta inom fältet för internationella 
frågor som rör mänskliga rättigheter.
Emmies engagemang startade i Gambia, där hon tillsammans 
med familjen påbörjade en insamling till Gambiagrupperna. 
– När jag kom hem så tänkte jag att om jag kan göra detta 
initiativ själv, så tänk hur mycket vi kan göra tillsammans 
inom en utvecklingsorganisation. 

Barnfondens personal
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Praktikanter i fokus

Anna Svärd
Generalsekreterare

Katarina Korenkova
Programhandläggare (föräldraledig)

Sevgi Até
Handläggare Givarservice 

Fredrik Salomonsson
Kommunikatör

Mikael Sallander Hellman  
Insamlings- och marknadschef

Anna-Maria Romberg
Programhandläggare

Peter Jörgensen
Ekonomiassistent 

Karin Bergqvist
Projektledare

Staffan Rosenblad
Tillförordnad ekonomichef

Anna Fallgren
Programhandläggare

Julia Carlsson 
Handläggare Givarservice 

Susanne Melms
Värvningsansvarig

Catherine Larsson
Programhandläggare

Kristin Rosqvist
Teamledare Givarservice

Emil Svensson
Kommunikatör 

Martina Hibell
Programchef/Bitr generalsekreterare

Malin Leth
 Programhandläggare 

Lovisa Demirci
Kommunikationsansvarig 

Pia Skoog 
Ansvarig företagspartners 

DET ÄR ENKELT ATT 
KÖPA JULKLAPPAR!

1. Gå in på barnfonden.se/jul

2. Välj en gåva och 
genomför köpet.

3. Som tack får du ett 
digitalt gåvokort som 
passar fint som julklapp.

JULKLAPPSTIPS # 3
Bekämpa klimatförändringar
Genom den här julklappen bidrar du till vårt 
klimatarbete. Vi lär bland annat barn hur de klarar 
sig vid en översvämning och vi utbildar vuxna 
i klimatsmart odlande. 

JULKLAPPSTIPS # 4
Lärorika skyddande skolträdgårdar
Den här julklappen bidrar till att anpassa skolgårdar 
så att de blir bättre skyddade mot översvämningar. 
Skolträdgårdar byggs upp samtidigt som elever och 
lärare får utbildning i hållbart jordbruk. 

JULKLAPPSTIPS # 5
Stöd alla barns rättigheter
Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter. 
Den här julklappen stödjer aktiviteter som stärker 
barnens kunskap om sina rättigheter. På så sätt blir 
barnen bättre rustade att påverka sin egen framtid. 

JULKLAPPSTIPS # 1
Vatten ger liv
Den här julklappen bidrar till nya brunnar, vatten-
tankar och vattenpumpar i områden där vi arbetar. 
Gåvan bidrar även till bevattningssystem för ett 
hållbart jordbruk.

JULKLAPPSTIPS # 2
Sportutrustning och leksaker
För barnen är leken ett sätt att ta sig an världen. 
Den här julklappen bidrar till sportutrustning och 
leksaker för barn i utsatta områden.

5 tips för en god jul



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 

Ge bort sportutrustning och leksaker 
där behovet är som allra störst. 

Som tack får du ett gåvkort – perfekt 
som både present och julklapp. 

En aktiv gåva 
på önskelistan! 

Sportutrustning
och leksaker

180:-

På barnfonden.se/jul kan du redan nu 
beställa dina julklappar. 


