
barnfondens faddertidning nr 2 2020

Logga in på barnfonden.se                              
Nu kan du logga in på vår webbplats och 
därifrån skriva brev till ditt fadderbarn. 

Du kan också se viss information om 
fadderbarnet samt ändra dina adressuppgifter.                     

Nytt programområde i Kotra                    
Barnfonden börjar med fadderskap i Kotra 
i nordvästra delen av Indien. Behoven på 
plats är stora men tillsammans med våra 

givare kommer vi ge barnen i Kotra möjlighet 
till en bättre framtid.

Faddrar möts på Facebook 
Vår Facebook-grupp för faddrar växer stadigt 

och är nu uppe i drygt 600 medlemmar. 
I gruppen kan faddrar diskutera fadderskapet, 

resor och mycket annat.

Pandemin ett stort hot 
mot barn i världen



Barnfonden är en barnrättsorganisation som grundades 
1991. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och ingår i det 
globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans med våra 
samarbetsorganisationer stödjer vi fler än 16 miljoner barn 
och familjer världen över. Vårt huvudkontor är i Malmö och 
här arbetar 19 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 2020

PANDEMIN PRÄGLAR BARNFONDENS 
ARBETE 2020  
Coronapandemin har påverkat det mesta av Barnfondens arbete det här året. 
Tack vare det långsiktiga givandet från våra faddrar och månadsgivare har vi 
snabbt kunnat ställa om verksamheten i våra programområden. Vi tycker att 
det talats för lite om hur barn globalt drabbas av pandemin och känner stor 
oro för att barn kommer få betala ett högt pris när samhällen stänger ned. 
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06 SKRIV BREV TILL DITT FADDERBARN 
VIA VÅR WEBBPLATS   
Nu kan du skapa en användare och logga in på Min sida på vår webbplats. 
Där kan du se information om ditt fadderbarn, ändra dina adressuppgifter 
och framför allt – skriva brev till ditt fadderbarn. 

08 NYTT KLIMAT- OCH SKOLPROJEKT 
I INDIEN
I vårt nya skolprojekt i Gogunda i Indien fokuserar vi på både klimat och 
trygg skolmiljö. Målet är att genom barnvänliga och klimatanpassade skolor 
förbättra kvaliteten på utbildningen i Gogunda samt öka motståndskraften 
mot kommande klimatförändringar. Projektet finansieras av Världens Barn. 

10 MÅNGA MEDLEMMAR I FADDER-
GRUPPEN PÅ FACEBOOK  
För några år sedan startade vi en Facebookgrupp för Barnfondens faddrar. 
I gruppen kan man prata om fadderskapet, ställa frågor till varandra, berätta 
om fadderresor man gjort och mycket annat. I dag är antalet medlemmar 
i gruppen runt 600 och vi hoppas att ännu fler vill vara med framöver.

15 MEDARBETARE I FOKUS 
Ellen Gustafsson är projektcontroller på Barnfonden sedan knappt ett år 
tillbaka. Hon är en självutnämnd fartälskare och westernryttare bördig från 
Jönköping. Inom ramen för sitt yrke har hon genom åren gjort många resor 
i världen, något som inte varit möjligt under 2020 på grund av pandemin.  

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: Martina Hibell
redaktör: Fredrik Salomonsson
grafisk form: Thellmark +
korrektur: Frida Eriksson
tryck: Exakta, Malmö
omslagsfoto: ChildFund

Tack till alla som hjälper Barnfonden att göra tidningen till 
en låg kostnad! Tidningen är tryckt på miljövänligt papper.
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Vi måste klara av att hantera 
flera kriser samtidigt

”Hur mår du i dessa märkliga tider?” Det är en fras vi 
har hört ofta det senaste halvåret. Över hela världen 
är vi påverkade av den pandemi som nu härjar. Det 
är en global kris som många av oss kan se och känna 
på nära håll. Den påverkar oss och dem omkring oss 
på ett märkbart sätt, vilket gör att vi faktiskt också 
gör sådant som måste göras 
trots att det är obekvämt. 
Vi ser vilka krafttag som tas 
för att på bästa sätt minska 
smittspridningen. Vi ser att 
det är möjligt att göra det 
som krävs, att stifta lagar och 
ändra beteenden. Vi kan om 
vi verkligen vill. 
Men, detta är bara en kris av 
många och vi måste ta kraft-
tag mot mycket mer. Vi har 
inte lång tid på oss att ställa 
om för att minska våra utsläpp och bromsa klimat-
förändringarna. I kampen för barns rättigheter, för 
alla barns trygghet, utveckling och välmående, ser 
jag ingen viktigare uppgift att ta sig an. Barn drabbas 
hårt av covid-19 trots att viruset i sig inte är särskilt 
farligt för dem, och de drabbas hårdast av klimat-
förändringar trots att de inte bidragit till dem. 
För Barnfonden innebär detta att ständigt leta efter 
sätt att göra vårt arbete bättre, mer hållbart och att 
förbereda barn och familjer på det som redan är på 

Martina Hibell Generalsekreterare

väg. Ett steg i den riktningen är en ökad digitalisering 
och nu under hösten har vi publicerat Min sida på 
barnfonden.se där du som fadder kan gå in och skriva 
till ditt fadderbarn. Tidigare i år startade vi med stöd 
av Världens Barn ett nytt projekt i Indien för att skapa 
trygga och klimatsmarta skolor. Vi stödjer klimat-

smart jordbruk i Etiopien, 
vattenrening med solenergi 
i Kenya och motståndskraft 
mot klimatförändringar i 
Kambodja. Vi vet att det går 
att göra skillnad. 
På gång just nu är att vi 
påbörjar arbete i ett nytt 
område: Kotra i nordvästra 
Indien, ett av Indiens 
fattigaste områden där en 
stor majoritet lever i absolut 
fattigdom. Många barn lever 

här i extrem utsatthet med bristande tillgång till 
utbildning och stor risk för skadligt barnarbete. Nu 
är vi på jakt efter fler faddrar som kan hjälpa oss att 
nå vårt mål i Kotra: att alla barn ska kunna säga: ”Jag 
är trygg…, Jag är frisk…, Jag är glad…, Jag har en 
utbildning…, Jag har en röst!”
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Barn får leva med konse-
kvenserna av de beslut vi 
vuxna fattar och vi måste 
ta det ansvaret på största 
allvar. Vi har inte tid att 
lägga en kris åt sidan för 
att hantera en annan.
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Swisha en gåva 
till Barnfonden

Du kan när du vill swisha 
en gåva till vårt allmänna 
arbete. Ditt stöd kommer 
användas till våra viktiga 

insatser för barn i världen. 
Vårt swishnummer är 

901 30 20. Märk gåvan 
”Barn i världen”

På vår webbplats kan du 
nu läsa Barnfondens 

årsredovisning för 2019. 
Där hittar du dessutom 

vår Effektrapport för 2019 
som berättar om vad vi 
gjorde och uppnådde 

under förra året. Läs mer på 
barnfonden.se/ekonomi



Pandemin ett stort 
hot mot barn i världen

Informations- och kunskapsspridning om 
vikten av god hygien och om hur covid-19 
smittar är en viktig del av vårt arbete mot 

pandemin.

Kashmin Ara bor till-
sammans med sin bror och 
sina föräldrar i världens 
största flyktingläger 
i Cox’s Bazar i Bangladesh. 
Här kommer Barnfonden 
inom kort att genomföra 
ett stort projekt med 
stöd från Musikhjälpen. 
God hygien är oerhört 
viktigt för att minska ris-
ken för smittspridning 
i ett redan utsatt samhälle. 

Margaret är 10 år och 
bor i ett slumområde 

i Kenya. Pandemin har 
isolerat många barn och 

familjer, inte minst på 
grund av att skolorna 

håller stängt.

Barn drabbas inte av covid-19. Eller i alla fall i betydligt lägre utsträckning 
än vuxna. Det är något vi ofta hört, och delvis funnit trygghet i, under 
det märkliga och omtumlande året 2020. Men det har visat sig vara en 
sanning med modifikation. Mycket tyder på att barn globalt sett kommer 
drabbas väldigt hårt av pandemin och hanteringen av den.
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TEXT: FREDRIK SALOMONSSON 
FOTO: CHILDFUND OCH EDUCO 

Barnen oroar sig för hälsa, jobb 
och inkomster
FN varnar för att pandemin påtagligt kan under-
minera det arbete som gjorts globalt för att minska 
barnadödligheten i världen. Ett arbete som inneburit 
att antalet barn som dör innan de fyller fem har 
minskat från 12,5 miljoner 1990 till 5,2 miljoner 
2019. Risken nu är att flera hundratusentals barn dör 
bara under 2020 som en direkt följd av pandemin och 
hanteringen av den. 
Vår spanska systerorganisation Educo har i samband 
med pandemin gjort en undersökning bland drygt 
5 000 barn i 20 länder, många av dem från fattigare 
länder. Det många barn oroar sig mest över, vid sidan 
av att bli sjuka, är familjens inkomster och föräldrarnas 
jobbsituation. De vet hur viktiga inkomsterna är 
i en tillvaro där de sociala skyddsnäten är få och 

fulla av hål. Arbetslösa föräldrar utan inkomst får ofta 
enormt stora och långsiktiga följdverkningar. 

Vi arbetar för att lindra konsekvenserna 
av samhällen som stänger ned
Barnfonden och ChildFund Alliance har under 2020 
fokuserat på att minska smittspridningen, men också 
på att lindra konsekvenserna för de barn och familjer 
som drabbas när samhällen stänger ned. Vi har 
dessutom i olika sammanhang lyft barnperspektivet 
då vi ser att detta ofta har saknats, eller inte varit 
tillräckligt tydligt.
Vi har haft fyra övergripande målsättningar med våra 
insatser: 
• Se till att barn och familjer inte blir smittade av 
viruset.
• Se till att barn, trots en mycket utsatt situation, får 
den mat och näring de behöver.
• Skydda barn mot fysiskt och emotionellt våld som 
ofta ökar i omfattning vid samhällskriser.
• Ge barn möjlighet till fortsatt lärande och 
utbildning trots pandemin. 

På vår hemsida, barnfonden.se/covid19, kan du läsa 
mer om vilka specifika insatser vi gjort. Där kan 
du dessutom läsa Educos undersökning i sin helhet, 
lägesbeskrivningar från våra programländer och 
mycket annat. 

Fördel att ha varit på plats länge
Insatserna i våra programområden har underlättats av 
att vi sedan lång tid, genom exempelvis fadderverk-
samheten, varit på plats och byggt upp en struktur 
i lokalsamhället. Det finns sedan tidigare en stark 
medvetenhet om vikten av god hygien och det finns 
ofta bättre tillgång till rent vatten än innan vi började 

De länder och områden där Barnfonden arbetar har 
i varierande grad drabbats medicinskt av corona-
pandemin, men generellt sett har smittspridning 
och antalet dödsfall hittills varit lägre och färre än 
i exempelvis europeiska länder. Det spekuleras om 
orsakerna till detta men ingen vet än så länge med 
säkerhet varför. 

Andelen som lever i extrem fattigdom 
kommer öka
Vad som emellertid är tydligt är att åtgärderna för 
att förhindra smittspridning, expelvis i form av 
långtgående nedstängningar av hela samhällen, 
har slagit och kommer att slå hårt mot barn och 
familjer i redan utsatta områden. Globalt kommer 
andelen som lever i extrem fattigdom att öka för 

första gången på länge, som en direkt följd av 
pandemin. Så många som 100 miljoner människor 
kan enligt Världsbanken komma att tryckas tillbaka 
in i extrem fattigdom. Pandemin slår oerhört hårt 
mot människor som lever ur hand i mun, och vars 
ekonomiska grundtrygghet redan tidigare var minimal.
Och precis som i många andra kriser är barn bland 
de mest utsatta. 
- Vårt arbete med barn i fokus är viktigare än någonsin 
när omvärlden agerar i vad som ibland ser ut som 
panik, säger Martina Hibell, Barnfondens general-
sekreterare. Barnen glöms då ofta bort, men de 
får leva med konsekvenserna av våra beslut. Vi ser 
så tydligt att trots att det här viruset i sig inte är 
så skadligt för barn, så blir konsekvenserna av 
pandemin förödande för miljoner barn världen över.
 

Giving Tuesday, som i år 
äger rum den 1 december, 
är en global rörelse som 

sätter engagemanget 
i centrum och uppmärk-

sammar allt positivt 
som görs i samhället. 

Tillsammans kan vi göra 
världen lite bättre! Läs 

mer på givingtuesday.se



Så här går det till
• Skapa en användare 
och logga in på 
barnfonden.se/min-sida. 

• Tänk på att bekräftel-
semejlet som skickas 
till din e-post kan hamna 
i Skräpkorgen.

• När du loggat in ser 
du en flik om ditt/dina 
fadderbarn och en flik 
med dina adressupp-
gifter.

• För att skriva ett brev, 
klicka på knappen 
”Skriv ett brev till ditt 
fadderbarn”.

• Börja skriva! 

• Du kan skicka ett 
mejl var tredje månad.

• Tänk på att skriva 
ditt brev på engelska!

• Du kan bifoga två 
filer, exempelvis foton, 
vid varje tillfälle.

Tänk på att meddela oss om du byter 
mejladress. Har du ännu inte delat din 
mejladress med oss så gör gärna det. 
För att kunna se dina uppgifter på Min sida 
behöver du använda samma mejladress som 
den vi har inlagd i vårt system. Om du inte 
kan se informationen om ditt/dina fadder-
barn när du är inloggad, hör av dig till oss!

vi nu kan erbjuda det. 
Att brevväxla med sitt 
fadderbarn är en fin 
möjlighet till fördjupad 
kontakt och nya perspek-
tiv! Men vi vill också 
understryka att det inte 
är en nödvändighet – det 
är ditt ekonomiska stöd som är det grundläggande. 
- Brevväxling är ett bra sätt för både fadder och 
fadderbarn att lära sig mer om hur det är att växa upp 
och bo i en helt annan del av världen, säger Kristina 
Berg, teamledare på Barnfondens givarservice. 
För fadderbarnet är det dessutom ett sätt att öva sin 
skrivförmåga och att uttrycka sig om sitt samhälle 
och sig själv. Vi hoppas verkligen att fler tar chansen 
att brevväxla nu!
Vi vet att en del tycker att det finns en charm i att 
skicka traditionella handskrivna brev och den 
möjligheten kommer också i fortsättningen att 
finnas kvar.

Svar från ditt fadderbarn via mejl
När ditt mejl landar hos landskontoret i ditt fadder-
barns land så hanteras det som ett vanligt brev. Det 
skrivs ut, översätts och skickas vidare till program-
området där ditt fadderbarn bor. Men det blir 
trots det en något enklare hantering på plats som 
också sparar tid och resurser, till exempel i form av 
minskade portokostnader. 
I den utsträckning det är möjligt kommer länderna 
att skicka svaren digitalt via mejl till din mejladress. 

Skriv brev till ditt fadderbarn 
direkt via vår webbplats

Nyhet på barnfonden.se!
TEXT: FREDRIK SALOMONSSON 

FOTO: JAKE LYELL OCH FREDRIK SALOMONSSON

Nu kan du som givare logga in på barnfonden.se och 
därifrån skriva brev till ditt fadderbarn. Vi är jätteglada att 
kunna erbjuda dig som fadder denna möjlighet! Med denna 
förändring tar vi ytterligare ett kliv mot att bli en mer digital 
organisation, vilket långsiktigt sparar både miljö och pengar. 

För tips på vad du kan skriva om, besök 
barnfonden.se/brevvaxla.

Kristina Berg, team-
ledare på Givarservice

arbeta i det specifika området. Dessutom finns 
det bra förutsättningar att kunna göra snabba och 
effektiva informationsinsatser, något som är viktigt 
i akuta krissituationer. Genom att vara en integrerad 
del av lokalsamhället finns också en stark tillit till 
vår organisation, vilket underlättar arbetet. 

Barnfondens faddrar och 
månadsgivare bidrar stort
Att verksamheten bygger på fadderskap och lång-
siktigt stöd från många faddrar innebär dessutom att 
det är enklare att vara flexibel och att snabbt ställa 
om när något oväntat inträffar. 
- Det finns ekonomiska medel att styra om och 
det finns en väl fungerande struktur på plats, säger 
Martina Hibell. Våra faddrar och månadsgivare 
bidrar i högsta grad till att vi kan vara effektiva även 
när krisen slår till i våra programområden. 
Pandemin har påtagligt påverkat tillvaron i de 
områden där vi arbetar. Samtidigt vill vi understry-
ka att de problem som följer i spåren av pandemin 
och nedstängningarna är problem som existerade 
även tidigare, och som vi målmedvetet arbetar för 
att lösa. Pandemin understryker utmaningarna, men 
de är generellt sett inga nya utmaningar. 

Barnens röst måste få höras
Det finns inga enkla svar på hur ett samhälle ska 
agera när krisen – den här gången i form av en 
pandemi – slår till. Först långt senare kan vi se vad 
som gjordes fel och vad som gjordes rätt. Det vi 
tycker är tydligt är att det generellt talats för lite om 
barnen under pandemin – i Sverige och globalt. 
- I kriser blir vi som människor lätt enkelspåriga 
i vårt sätt att tänka och prioritera, men barnen 
får aldrig sluta vara i fokus. Deras röst och deras 
perspektiv måste få höras. Och Barnfondens uppgift 
är att se till att så sker, avslutar Martina.

Skolorna i Kambodja har varit stängda under pandemin. 
På nationell TV har man varje dag sänt utbildningsrelaterade 
program uppdelade utifrån årskurs. Här har barn på 
landsbygden samlats för att gemensamt titta och lära sig 
mer – trots stängda skolor.  

Utdelning av material till 
barn för hemskolning 
i Deoghar i Indien.  Globalt 
kommer väldigt många 
utbildningsdagar gå 
förlorade på grund av 
pandemin. Ett centralt 
inslag i våra insatser är att 
se till att barn kan fortsätta 
sin utbildning hemma och 
inte minst, att de kommer 
tillbaka till skolan när 
skolorna öppnar igen.

Mary, 13 år från Uganda, 
läser ett brev som hon 

fått från sin fadder.

Att ta del av denna nya möjlighet är enkelt. Du 
skapar en användare och loggar in på Min sida på 
barnfonden.se/min-sida. 

På Min sida kan du också hantera dina adress-
uppgifter samt se information om ditt fadderbarn. 
Du hittar dessutom OCR-nummer för fadderbidrag 
och personliga gåvor till ditt fadderbarn. Och om 
du har startat en egen insamling (barnfonden.se/
egen-insamling) så syns även denna under Min Sida.

Brevväxling är kul – och nu ännu enklare!
När du är inloggad på Min sida kan du skriva och 
skicka brev till ditt fadderbarn. Detta är något många 
faddrar har efterfrågat och därför är det extra kul att 
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Beställ årets bästa 
julklappar i Barnfondens 

gåvoshop på 
barnfonden.se/jul



SNABBFAKTA OM PROJEKTET
Namn på projektet: Children’s Access to 
School-Friendly & Climate Ready Schools 

Var? Gogunda i delstaten Rajasthan 
i nordvästra Indien

När? Juli 2020–Januari 2022

Målgrupp: Projektet omfattar 20 skolor i 20 
byar i Gogunda. Totalt beräknas 1 200 barn 
i åldrarna 6–14 år, deras föräldrar samt skol-
personal beröras av projektet. 

Rättighetsfokus: I allt Barnfondens arbete är 
utgångspunkten barnets rättigheter. I just det 
här projektet är rätten till trygghet och skydd 
med koppling till klimatförändringarnas fram-
fart och till skolmiljön central. Likaså är rätten 
till delaktighet viktig för att skapa hållbarhet. 
Projektet bidrar även till att uppfylla FN:s 
hållbarhetsmål, i synnerhet målen som rör 
utbildning (mål 4), rent vatten och sanitet 
(mål 6), miljö och klimat (mål 13) samt fredliga 
och inkluderande samhällen (mål 16).
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TEXT: ANNA FALLGREN
FOTO: MARTINA HIBELL

Hur kan vi kombinera insatser för klimatet med insatser för en tryggare skolmiljö? 
Hur kan vi göra människor i ett redan utsatt område bättre förberedda på en 
framtid som kommer att präglas av klimatförändringar? Dessa frågor ställde vi oss 
när vi planerade vårt nya skolprojekt i Gogunda i Indien. Ett projekt som finansieras 
av Riksinsamlingen Världens Barn och som kommer att pågå till 2022.

Landskapet i denna del 
av Indien är kargt och 

delvis otillgängligt. 
Både torka och över-

svämningar är relativt 
vanligt förekommande.

- Vi kan inte se utbildning och miljö som två isolerade 
delar. Att gå i skolan handlar inte bara om utbildning, 
utan det handlar också om att vidmakthålla en trygg 
skolmiljö, och där är det viktigt att rusta sig för fram-
tiden genom att sätta upp beredskapsplaner. Att fler 
naturkatastrofer kommer inträffa är ingen nyhet, det 
är ett faktum, och därför måste vi vara förberedda på 
detta nu. Genom det här projektet vill vi se till att 
eleverna är redo att komma tillbaka till skolan efter 
pandemin, och att de stannar kvar, säger Anna-Maria 
Romberg som är ansvarig för projektet. 

Barnfonden – en viktig brobyggare
Målet med det nya projektet är alltså att genom 
barnvänliga och klimatanpassade skolor förbättra 
kvaliteten på utbildningen 
i Gogunda. Barnen ska få 
vara i en trygg, inkluderande 
och stimulerande skolmiljö. 
För att nå målet kommer vi 
bland annat att 
• i samordning med lokala 
myndigheter installera sol-
paneler, renovera toaletter 
och säkra tillgång till rent 
vatten
• genomföra simuleringar av 
katastrofhantering så att alla 
på skolan vet vad som ska göras när en katastrof in-
träffar
• göra skolorna och klassrummen mer barnvänliga, 
till exempel genom bättre möbler, ommålning och en 
trygg skolgård

• installera skolbibliotek med böcker och annat läs-
material 
• träna barnen i handtvätt och sanitär hälsa 
• genomföra utbildning i pedagogisk metodik för 
lärare
• etablera och driva inlärningscentrum för barn med 
inlärningssvårigheter i skolans lokaler
• utveckla en klimatplan där det finns instruktioner 
för hur barn kan lära sig om klimatförändringar och 
miljö.
För att åstadkomma förändring som håller i längden 
är det viktigt att alla berörda involveras och känner 
ett ansvar. Barnfondens roll här är att se till att det 
finns en dialog mellan olika aktörer i samhället, och 
att låta alla deltagare komma till tals. 

- Vi anordnar möten och 
workshoppar tillsammans med 
myndigheter, barn, lärare, 
föräldrar – det vill säga alla 
som berörs av projektet – för 
att sedan tillsammans kunna 
identifiera var skolan har sin 
största sårbarhet. 
Barnen är också med och 
utarbetar hur skolplanen ska 
se ut. Tillsammans med dem 
identifierar man risker och 
var de känner sig minst 

säkra. Utifrån den här informationen görs sedan en 
aktivitetsplan som ska implementeras på skolan. 
Denna delas sedan med de lokala myndigheterna 
så att de kan ta ansvar för att andra skolor också får 
aktivitetsplanen.

Låg utbildningsnivå och 
klimatrelaterad otrygghet
Gogunda är ett bergigt och delvis svåråtkomligt 
landsbygdsområde i nordvästra Indien. Både torka 
och översvämningar är vanligt förekommande. Många 
skolor är dåligt förberedda för klimatförändringarna, 
och det har flera gånger hänt att barn farit illa till 
följd av översvämningar som fått skolbyggnader att 
kollapsa. Utbildningsnivån i området är generellt 
sett låg. Drygt hälften av befolkningen kan inte 
läsa och skriva, och dessutom är skolmiljöerna sällan 
barnvänliga. Det är inte ovanligt att lärare slår sina 
elever, och det händer att barn hoppar av skolan på 
grund av rädsla för att gå dit. 

Långsiktig strategi för hållbar 
utveckling
Tillsammans med lokalbefolkningen i Gogunda har 
Barnfonden tagit fram en långsiktig strategi för hur 
man kan uppnå en mer hållbar utveckling i området. 
Att bygga motståndskraft kring klimatförändringarna 
är en central del i detta arbete. Likaså att skapa bättre 
förutsättningar för barnvänlig och god utbildning för 
fler barn. 
Med dessa insikter i vilka utmaningarna på plats 
är, var det naturligt att ta fram ett skolprojekt med 
fokus på just klimat och en bättre skolmiljö. Tack 
vare stöd från Världens Barn har vi nu fått möjlighet 
att genomföra detta viktiga projekt.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Barnen sitter ofta inne med 
massor av bra kunskap 
och infallsvinklar och det 
vill vi fånga upp. Det är ju 
också en rättighet de har, 
att vara delaktiga, säger 
Anna-Maria. 

Skolprojekt med 
fokus på klimat 
och trygg miljö

Stort stöd från 
Musikhjälpen

Barnfonden har nyligen 
fått 3,9 miljoner från 
Musikhjälpen för att 

genomföra ett projekt 
i världens största flykting-

läger, Cox’s Bazar 
i Bangladesh. Drygt 

900 000 människor bor 
där sedan rohingyerna 
flydde från Myanmar 

i slutet av 2017. Målet är 
att motverka sexuellt och 

könsbaserat våld mot 
barn och unga i lägret. 
Vi kommer berätta mer 
om detta viktiga projekt 

inom kort. 

Barn som bor och går i skolan 
i Gogunda. Genom vårt nya 
projekt kommer barnen 
i området få tryggare skolor 
och bättre förutsättningar att 
hantera klimatförändringarna. 



1110

En av tjejklubbarna 
i Boucle du Mouhoun-
regionen. Klubbarna är 
en plats där tjejerna kan 
prata öppet om känsliga 
ämnen och dela med sig 
av viktig kunskap. 

Stark lokal förankring
Vi har genomfört projektet tillsammans med danska 
PlanBørnefonden och en lokal burkinsk organisation. 
För oss är samarbete med lokala organisationer 
viktigt för att säkerställa att det vi gör är väl förankrat 
i området och att det finns krafter som tar över efter 
projektets slut. Våra insatser ska vara hållbara över 
tid. 

Det finns lagar men kunskapen är låg
Det finns lagar mot trafficking i Burkina Faso, men 
det finns stora luckor i systemet och många känner 
inte till sina rättigheter. I vårt projekt har vi därför 
fokuserat på att höja kunskapen om flickors rättigheter, 
till exempel de rättigheter som rör deras sexuella 
hälsa. Vi har även arbetat för att öka kunskapen om 
trafficking på alla nivåer i lokalsamhället.
Föräldrar skickar många gånger iväg sina barn i tron 
om att de kommer att få ett bra arbete och ett bättre 
liv. I stället blir de offer för trafficking. Ofta är det 
barn från landsbygden som skickas iväg till huvud-
staden Ouagadougou eller utomlands. Därför har vi 
även tränat vuxna i hur de kan skydda sina barn och 
vara bättre rustade när människohandlare söker upp 
dem. 

Tjejer lär av varandra  
Tabun och starka sociala normer bidrar till att öka 
omfattningen av trafficking. Inom ramen för tjej-
klubbar kan tjejerna dela med sig av sina erfarenheter 
och i ett tryggt sammanhang lyfta frågor som är 
känsliga och tabubelagda. 
Vi har också arbetat med att få flickor som utsatts för 
trafficking att dela med sig av sina erfarenheter med 
jämnåriga. Metoden kallas ”peer-to-peer-utbildning”. 
I det här fallet innebär det att tjejer utbildar jämnåriga 
tjejer och det ger dem möjlighet att våga formulera 
och prata om svåra ämnen. Inom ramen för samma 
modell har föräldrar utbildat andra föräldrar. Det är 
ett effektivt sätt att sprida kunskap på. 
Att tillsammans med flickor i området få igång en 
diskussion kring vilka mer eller mindre osynliga 
ramar de lever sina liv inom är en viktig del i arbetet. 

Vi prioriterar uppföljning
I dag finns det väldigt lite information och statistik 
om trafficking i Burkina Faso. Lagarna som finns till 
för att skydda barnen efterlevs i väldigt låg utsträck-
ning och det finns få aktörer som arbetar med att 
motverka trafficking. En del av projektet har därför 
handlat om att öka myndigheters och organisationers 
kompetens så att de kan stärka skyddet för flickor. 

TEXT: ANNA-MARIA ROMBERG  
FOTO: PLANBØRNEFONDEN

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och Boucle du 
Mouhoun-regionen är en av de platser där flest flickor utsätts för 
trafficking och sexuellt utnyttjande. Den utbredda fattigdomen, 
brist på utbildning, sociala normer och låg kunskap är de främsta 
orsakerna till att barn faller offer för trafficking. Barnfonden har nyligen 
genomfört ett projekt i regionen med syfte att stärka flickors rätt till 
trygghet och skydd samt motverka att de utsätts för sextrafficking.

Kotra ligger i delstaten Rajasthan i närheten av staden 
Udaipur, cirka 60 mil sydväst om New Delhi. Fattig-
domen på landsbygden utanför Udaipur är djup och 
utbredd. 75 procent av familjerna lever under den 
absoluta fattigdomsgränsen på 1,25 USD per dag. 
Det är ingen trygg tillvaro för barn att växa upp i och 
barnens framtidsdrömmar formas utifrån den brist 
på nästan allt som präglar deras liv. 

Tillsammans gör vi skillnad
Genom stöd från dig som fadder kommer vårt arbete 
göra stor skillnad för barn och familjer i Kotra. Bättre 
utbildning, renare vatten, färre sjuka barn och högre 
inkomster. Drömmar som baseras på hopp i stället 
för på fruktan och oro. Fler barn får en trygg uppväxt 
och en bättre framtid. 

Överfulla klassrum och för få lärare 
35 procent av barnen i Kotra deltar inte i någon 
formell undervisning och bara 40 procent går klart 
både grundskola och gymnasium. Läskunnigheten 
totalt i området är 35 procent. 
Klassrummen är överfulla, för mörka och inte till-
räckligt skyddade från väder och vind. Det saknas 
ofta stolar och bord, böcker och läsmaterial, papper 
och pennor.
Det råder brist på lärare och många av de lärare som 
ändå arbetar i området är underkvalificerade. Det är 
en utmaning att få lärare att vilja arbeta i otillgängliga 
områden på landsbygden.
Det saknas ofta möjlighet att tvätta sina händer, 
toaletterna är väldigt enkla och det finns inte separata 
toaletter för flickorna. Det innebär att många flickor 
stannar hemma i stället för att gå till skolan eftersom 
de inte känner sig trygga med att gå på toaletten. 
Extra vanligt är det att flickorna uteblir från skolan 
när de har mens. 
Många familjer har inte råd att betala skolavgifter 
eller köpa skoluniformer och skolmaterial till sina 
barn. Det finns kortsiktiga ekonomiska incitament 
för familjerna att ta barnen ur skolan och dessutom 

Nu startar Barnfonden nya fadderskap 
i området Kotra i nordvästra Indien. 
Vi hoppas att du eller någon du känner 
vill och har möjlighet att stötta ett 
barn där! Tillsammans ger vi fler barn 
en bättre framtid. 

Några av barnen som bor 
i Kotra. Emil från Barnfonden 
i vit tröja i bakgrunden.

Nytt programområde 
i nordvästra Indien 

kvardröjande kulturella hinder för flickor att börja 
skolan. Många flickor gifter sig tidigt.  

Brist på rent vatten, inkomst-
möjligheter och mycket annat
I området råder det brist på rent vatten, toaletter, 
inkomstmöjligheter, sjukvård och grundläggande 
välfärdsrelaterad infrastruktur. 
Kort sagt – behoven är enorma. 
Emil Svensson, kommunikatör på Barnfonden, 
besökte nyligen Kotra. 
– Få föräldrar i Kotra ser vikten av utbildning eller så 
har de inte råd att låta barnen gå i skolan. Risken för 
att barnen när de är lite äldre hamnar i trafficking 
eller barnarbete är stor, säger Emil och fortsätter: 
Jag pratade med några barn i ett annat område under 
min resa, barn som under sin uppväxt fått stöd av en 
fadder. De betonade vilken skillnad detta stöd gjort 
för dem själva, för deras familjer och för området 
i stort. Känslan av att någon håller en om ryggen, tror 
på en och vill en väl, gör att man vågar sikta högre 
och att man vågar göra sin röst hörd.

Kanske är du en av dem som har möjlighet att hålla 
ett fadderbarn i Kotra om ryggen och bidra till att 
fler barn vågar sikta högre? 

Läs mer på barnfonden.se/kotra

TEXT: FREDRIK SALOMONSSON 
FOTO: EMIL SVENSSON OCH CHILDFUND

Tack vare vårt kommande 
arbete i Kotra kommer 
många barn i området att 
gå en ljusare framtid till 
mötes. 

Tillsammans stoppar vi trafficking

Tack vare vårt långvariga 
samarbete med Euroflorist 
har fler barn i världen fått 

tillgång till rent vatten 
och utbildning. Köp en 

fin bukett och stöd 
Barnfondens arbete: 

euroflorist.se/barnfonden   

Från och med den 1 januari 
2020 kan du som givare få 
skattereduktion för gåvor 
till ideella organisationer. 

Det innebär att ett 
fadderskap i praktiken blir 

25 procent billigare än 
tidigare. Läs mer om 
reglerna kring skatte-

reduktion på barnfonden.se
/skattereduktion 



För andra året i rad delar Barnfonden ut pris för bästa barnkomedi på den 
internationella filmfestivalen BUFF i Malmö. Barn som mår bra och är trygga 
är en central del i Barnfondens vision. Och barnskrattet är för oss en symbol 
för barn som mår bra. Därför är vi glada över att få dela ut pris för just bästa 
komedi, till den film som bäst bidrar till fler barnskratt i världen.

Årets vinnare av Barnfondens komedipris är 
The Kings of Mulberry Street. En sydafrikansk film om 
en oväntad vänskap som uppstår mellan de jämnåriga 
– och väldigt olika – pojkarna Baboo och Ticky. 
Tillsammans delar de en önskan om att få den lokale 
gangsterbossen Raja på fall. 
– Det är en komedi som är lätt att tycka om och jag 
tror att den fungerar överallt i världen. Det är fint 
att följa Baboos och Tickys vänskap och hur de litar 
på varandra, säger jurymedlemmen Annie Mattias-
dotter. 

En jury som lyfter barnens röster 

Årets jury består av tre filmälskare:
Annie Mattiasdotter – elev i årskurs 8 som ofta 
ser på film tillsammans med sina kompisar. Gillar 
särskilt alternativa filmer som lyckas beskriva känslor 
ur ett annorlunda perspektiv. 
Edvin-Florian Öberg – elev i årskurs 6 som är 
medlem i BUFF:s egen filmklubb för unga. I film-
klubben ser de filmer tillsammans med efterföljande 
diskussioner. Edvin-Florian gillar bäst indiefilmer, 
gärna med ett lite mörkare tema. 
Marika Carlsson – hyllad komiker och programledare 
som gärna ser på film.

Utöver vinnarfilmen har Barnfondens jury sett 
H is for Happiness och The Home in the Tree. 
– Alla filmerna har sin charm och var komiska på olika 
sätt. Jag tror att humorn är en av de viktigaste 
beståndsdelarna för att hitta sin egen identitet. Hade 
jag inte haft min humor som tonåring hade jag gått 
under, säger Marika.  
Annie och Edvin-Florian håller med om att alla 
filmerna var humoristiska, samtidigt som de genom 
de olika historierna vävde in allvarliga teman och 
budskap. 
– Humorn fanns med i bakgrunden, även när det 
hände mörkare saker, avslutar Edvin-Florian. 

Prispengarna går till nya toaletter 

Barnfonden ger i vinnarens namn 100 000 kronor till 
vårt skolprojekt i Shubi Gemo, Etiopien. Här har den 
gamla skolan renoverats och nyligen invigdes den 
med nya klassrum och toaletter.

Motivering
The Kings of Mulberry Street väcker drömmar till liv. 
Och vi som har nöjet att följa vännerna Baboo och 
Ticky får uppleva drömmarnas kraft – inte minst när 
verkligheten visar sig från sin hårda sida. Detta är 
något barn över hela världen kan känna igen sig i, och 
finna både glädje och tröst i. Filmen hyllar vänskapen 
och den bidrar till mer barnskratt runt om i världen 
– och den gör det utan att skoja bort allvaret.

– Jag tror att humorn är en av de viktigaste 
beståndsdelarna för att hitta sin egen identitet, 
säger komikern och jurymedlemmen Marika 
Carlsson.

Annie Mattiasdotter och 
Edvin-Florian Öberg är 
med i Barnfondens jury 
och gillar både att se på 
och att prata om film. 
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TEXT: LOVISA DEMIRCI
FOTO: MARIA ÖSTLIN, BARNFONDEN OCH PRIVAT  

Tillsammans 
söker de 
efter årets 
barnskratt 

Faddern Valeria Stenman
Foto: Privat

Marie Säleby på fadderbesök 
i Uganda. Här tillsammans 
med elevrådsordförande på 
skolan hon besökte.
Foto: Karin Bergqvist

Den 26 mars 2018 
startade vi Facebook-
gruppen Barnfondens 
faddrar. 
Syftet med gruppen 
var att ge faddrar 
möjlighet att på ett 
enkelt sätt komma 
i kontakt med varandra 
för att diskutera sina 
fadderskap och resor 
samt dela med sig av 
tips, upplevelser och 

annat som kan vara av intresse för såväl nya som 
gamla faddrar. I dag har gruppen över 600 medlemmar 
och den växer i stadig takt. 
Göte Rosth är en av faddrarna som gått med i gruppen. 
Han hittade till gruppen då han surfade runt på 
Facebook en dag och fastnade för att man här kunde 
ta del av information och konversationer mellan 
faddrar. 
En annan av medlemmarna, Marie Säleby, har 
besökt sina fadderbarn två gånger och då delat med 
sig av bilder från besöken i gruppen. Hon berättar: 
- Det är skoj att läsa om andras upplevelser och att 
man vet att man kan dela sina frågor och upplevelser 
med andra som tycker det är viktigt att hjälpa.

Vikten av gemenskap
För faddern Valeria Stenman är gruppen en bra 
plats att få svar på sina frågor om fadderskapet, men 
också att kunna bolla idéer om vad som går att skicka 
i breven till fadderbarnen. 
- Det finns många anledningar till att vara med 
i gruppen, man får snabba svar om man undrar något, 
alla är måna om att hålla en trevlig ton och så gemen-
skapen i intresset för att barnen ska få det bättre, 
säger Valeria.
I gruppen ställs många frågor och ofta finns där 
någon fadder som kan svara. Antingen har de själva 
kontaktat Barnfondens givarservice eller så har de 
hittat svaret på hemsidan. Skulle det vara så att 
ingen kan svara på frågan så finns även Barnfondens 
moderator där för att svara. 
Valeria berättar att hon själv ställt frågor i gruppen 
och att hon fått svar tillbaka ganska omgående. 

En sluten grupp enbart för faddrar
När Barnfonden startade gruppen så tänkte vi att 
det skulle vara en grupp för just faddrar och att det 
ska vara en plats där man kan känna sig trygg med att 
dela med sig om allt möjligt vad gäller sitt fadderskap. 
Därför valde vi att ha gruppen sluten. Faddrar som 
vill gå med i gruppen måste först 
ansöka via ett frågeformulär. 
Därefter kontrollerar vi om 
personen finns registrerad som 
fadder. 
Om du inte redan är med 
i gruppen, bli medlem och ta 
chansen att dela dina upplevelser 
och erfarenheter av fadderskapet 
med andra faddrar. Du hittar 
gruppen genom att skriva in 
”Barnfondens faddrar” i sökrutan 
på Facebook.

En digital gemenskap 
för faddrar

TEXT: EMIL SVENSSON  
FOTO: JUSTIN WILLET

Att vara med i Barnfondens 
Facebookgrupp för faddrar är ett 
utmärkt sätt att fördjupa sitt
engagemang och få mer kunskap om 
fadderskapet och om Barnfonden.

Följ Barnfonden 
i sociala medier
Följ Barnfonden på 

Facebook, Instagram, 
Twitter och LinkedIn. Där 
kan du läsa mer om vårt 
arbete för barn i världen. 

Poddsamarbete
I höst har Barnfonden ett 
samarbete med podden 

Inte din morsa! 
Ann Söderlund och Sanna 

Lundell spanar kring 
föräldraskapet och 

i synnerhet, så som de 
beskriver det själva, ”hur 
det är att vara morsa i ett 

land som både shamar 
och hyllar den nya tidens 

supermamma som ska 
palla typ allt”. Googla Inte 

din morsa så hittar du 
podden. 



Ellen Gustafsson är en självutnämnd 
fartälskare och westernryttare uppvuxen 
i Jönköping. Hon flyttade till Skåne 2001 
och arbetar sedan januari 2020 som 
controller på Barnfondens programavdelning.

Lovisa Lesse är illustratör till yrket och ena halvan i duon bakom 
berättelserna om UppfinnarJohanna, en åttaårig uppfinnare med 
mottot: ”Funkar det inte på det ena sättet så funkar det på det 
andra.” Nu syns en av Lovisas Johanna-illustrationer på 
Barnfondens vykort.

Ellen sökte sig till Barnfonden av framför allt två 
anledningar. Den första var en önskan att arbeta med barns 
rättigheter, något som följt henne till och från genom 
studier och yrkesval under många år. Den andra anledningen 
var möjligheten att få vara del av något större.

En viktig roll full av utmaningar
I Barnfondens arbete är det otroligt viktigt att pengarna 
som samlas in gör så stor nytta som möjligt. Som controller 
är det här Ellen spelar en stor roll, och det är inte utan 
utmaningar. Ellen berättar:
- Som controller jobbar jag med det finansiella stödsystemet 
i våra länder. Där är jag länken mellan våra institutionella 
givare och de mottagande organisationerna i våra projekt-
områden. Det gäller att förstå och kunna förmedla båda 
parters krav, behov och att kunna anpassa dem till projekten 
i länderna så att vi gör rätt för pengarna. Däri ligger många 
av utmaningarna. 
Även om det kan vara svårt att tillgodose kraven och 
behoven är det också där belöningen finns:
- Den nära kontakten med länderna och att få se de under-
bara resultaten vi åstadkommer är den stora belöningen, 
säger Ellen.

På resande fot i yrket
I sin roll som controller är det viktigt att kunna göra upp-
följningar av arbetet på plats. Att resa är något som passar 
en van resenär som Ellen bra. 
- Jag har rest mycket själv och fått privilegiet att umgås 
med vår målgrupp i deras byar och hem. Ofta har jag 
inte haft tjänstebilar eller tjänstekläder. Det har gett mig 
möjlighet att inte ses som representanten från en finansiär 
utan jämlik och som kvinna och mamma. 
Det är dock inte alltid som resandet varit en dans på rosor. 
Ellen har vistats i länder med stor utbredd korruption och 
där extremism och fundamentalism växt sig stark. 
- Men jag är inte rädd, för jag ser syftet med det jag gör. 
Även om det finns extremister i området, eller korruption 
inom polisen som kan leda till godtyckliga tillslag så är mitt 
jobb ändå mycket starkare än det. 

En fartfylld fritid
På fritiden är det hästar som gäller och då inte vilka hästar 
som helst. Ellens stora intresse är westernridning som 
bygger på rancharbetet, där hästen är ett arbetsverktyg för 
att hålla ordning på boskap. Det är en stor sport i USA, med 
olika grenar, bland annat reining och working cow horse, 
vilken är den Ellen tävlar inom. 
Höga hastigheter och fart är något som Ellen har en 
förkärlek till. Hon berättar:
- Jag håller hastighetsgränserna på vägarna men om jag 
hade fått köra på en rallybana hade jag gjort det. Jag gillar 
fart och det är därför jag håller på med westernridning och 
quarterhästar, som är världens snabbaste häst från stilla-
stående.

Barnfondens personal

Martina Hibell 
Generalsekreterare

Mikael Sallander Hellman  
Insamlings- och marknadschef

Veronica Frobell  
 Ekonomi- och administrativ chef 

Shona Jennings
Programchef  

Catherine Larsson
Programhandläggare

Anna-Maria Romberg
Programhandläggare

Ellen Gustafsson 
Projektcontroller

Kristina Berg
Teamledare Givarservice

Kristin Rosqvist 
 Handläggare Givarservice 

Sevgi Até
Handläggare Givarservice 

Julia Carlsson 
Handläggare Givarservice 

Lovisa Demirci
Kommunikationsansvarig (Föräldraledig) 

Emil Svensson
Kommunikatör 

Fredrik Salomonsson
Kommunikatör

Anna Fallgren
Kommunikatör (vikariat)

Karin Bergqvist
Ansvarig Givarrelationer 

Peter Jörgensen 
Ekonomiassistent

Susanne Melms
Värvningsansvarig

Claudio Piron
Försäljningsansvarig

En uppfinnares vykort
TEXT: EMIL SVENSSON

FOTO: FREDRIK SALOMONSSON OCH PRIVAT 

Medarbetare i fokus 
– Ellen Gustafsson

Lovisa har tecknat i cirka 30 år och varit 
inblandad i produktioner som De tre 
vännerna och Jerry, Robin, Da Möb och 
Nasse. Alla med en målgrupp från barn 
till tonåringar. Att hon arbetar mycket 
med produktioner för barn och unga beror 
på att hon själv påverkats mycket av 
berättelser, böcker och filmer som hon tog 
del av som barn.

Berättelser påverkar och 
inspirerar barn
– Det är viktigt att det finns bra, roliga, 
inspirerande berättelser för barn eftersom 
de kan ha så stor påverkan. Allt har så stor 
betydelse. När man blir vuxen blir man 
lite avtrubbad. Därför är det roligt för 
man vet att barn blir så nyfikna och går in 
i det. Det är också viktigt med förebilder, 
säger Lovisa.

Ett vykort som färdas över 
världen
Barnfondens vykort kommer att färdas 
över hela världen till barn inom fadder-
verksamheten och alla som har ett fadder-
barn får vykortet ett par månader innan 
fadderbarnet fyller år. Om Lovisa skulle 
skicka ett av vykorten så skulle hon skriva 
en hälsning från UppfinnarJohanna:
”Hej! Världen behöver fler uppfinnare, 
jag hoppas du kommer uppfinna många 
spännande, roliga och praktiska grejer.”
Läs hela intervjun med Lovisa på vår 
hemsida: barnfonden.se/lovisalesse.
På urplay.se kan du se UppfinnarJohanna.
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Vi vill ha din 
mejladress!

Om du byter mejladress, 
meddela oss din nya adress 
på info@barnfonden.se. 
Då kan vi fortsätta att 
hålla kontakt med dig 
digitalt. Det är bra för 

både miljön och ekonomin. 



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 

Först av allt: ett STORT tack till dig som är fadder i Barnfonden. Din insats är enormt
betydelsefull.

HJÄLP OSS HITTA FLER FADDRAR!

Nu startar vi ett nytt programområde i Kotra i Indien och 1 000 barn behöver en fadder.
Vi ska bland annat arbeta för att förebygga sjukdomar som riskerar att hämma barnens
skolgång. Överexploatering av naturresurserna har gjort att jorden inte längre är lika
odlingsbar och de som drabbas värst är barnen.

Vi undrar om du vet någon i din närhet som kan vara intresserad? Allt som behövs är att du
tipsar om Barnfonden. Enkelt, men ändå avgörande för Shantilal, Payal och alla de andra barnen.

Mer information �nns på barnfonden.se/kotra


