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Barnfonden är en barnrättsorganisation 
som grundades 1991. Vi är partipolitiskt 
och religiöst obundna och ingår i det 
globala nätverket ChildFund Alliance. 
Tillsammans med våra samarbetsorga-
nisationer stödjer vi fler än 23 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 själv-
hjälp och långsiktig, hållbar utveckling 
är den rätta vägen att gå. 
Vi sätter alltid barnet i fokus!

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: Lovisa Demirci
Grafisk form: Peter Kemi, Vinter
Korrektur: Frida Eriksson 
Tryck: Exakta, Malmö 
Omslagsfoto: Alys Matthews

Läs Barnfondens nya strategi i sin helhet på 
barnfonden.se/strategi

”Självklart ska  
man skriva brev!”
I vår uppmärksammar vi brevskrivningen 

lite extra – både den postala och den 

digitala. Med Barnfondens brevskrivar-

dag den 20 maj vill vi uppmuntra ännu 

fler att skriva. Läs om vad brevväxlingen 

betyder för faddern Valeria Corvalan 

Stenman och tidigare fadderbarnet  

Samuel Okiror. 

Sol och vatten för  
en bättre värld
Vi är otroligt glada för att samarbeta med 

Solvatten och tillsammans driver vi ett 

projekt i Kenya där familjer på lands-

bygden nu har tillgång till rent vatten. 

Solvatten är både en vattenrenare och en 

vattenvärmare. I några enkla steg värms 

och renas tio liter vatten.

30 år av erfarenhet 
att bygga vidare på
I år fyller Barnfonden 30 år. Här får vi en 

tillbakablick både från vår första general-

sekreterare och från en fadder som varit 

med från start.   

Alla barn har rätt till 
trygghet – även i ett 
föränderligt klimat
Barnfondens nya strategi för åren 

2021–2025 har utvecklats i en tid som 

inte liknar något vi upplevt tidigare. En 

tid som visar hur viktiga våra samarbeten 

är med lokala partners runt om i världen. 

En tid som visar att vi som organisation 

måste kunna ställa om och rikta våra 

insatser när omvärlden förändras.  

I spåren av pandemin
För ganska exakt ett år sedan skickade 

vi som vanligt ut Barnfondens tidning till 

våra faddrar – även om mycket inte var 

som vanligt. Pandemin hade precis tagit 

ett stadigare tag om oss alla. Sedan dess 

har mycket hänt.

Innehåll 
Nr 1 2021

Bolivia

Uganda Kenya

Ethiopia

Cambodia
India

Barnfonden ingår i ChildFund Alliance som 
nns i 12 länder.

Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i 70 länder.

Barnfondens fokusländer.

Fakta: Barnfonden

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

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.

06

08

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

Bolivia

Uganda Kenya

Ethiopia

Cambodia
India

Barnfonden ingår i ChildFund Alliance som 
nns i 12 länder.

Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i 70 länder.

Barnfondens fokusländer.
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Strategic Plan 
2021–2025

KEEPING CHILDREN SAFE IN 
A CHANGING CLIMATE

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

Brevväxling i dessa tider
Många faddrar skriver brev och kort till fadderbarnen – det är 
uppskattat! Har du möjlighet så skicka i första hand din hälsning 
via Min sida på barnfonden.se. Hur posten påverkas av restriktio-
ner till följd av covid-19 varierar mellan länder och över tid. Vissa 
länder, som Bolivia, går inte att posta till i dagsläget. Kontakta oss 
gärna om du vill ha hjälp att registrera dig på Min sida. 

”Detta ska vara 
en vardagsfråga”
Det finns vissa frågor som är 
så viktiga att de inte kan vänta. 
Ändå blir de förpassade till ett 
väntrum, där det börjar bli väl-
digt trångt. För när vi inte tar tag 
i det akuta bildas ringar på vatt-
net och problemen hopar sig. 

Den fråga jag pratar om är 
barns rätt till trygghet i ett förän-
derligt klimat. För att kunna till-
godose barns rättigheter måste 
vi samtidigt arbeta med klima-
tet. Det är inte bara framtiden 
som står på spel. Barn drabbas 
hårt av klimatförändringarnas 
effekter redan idag. Men vi kan 
förändra och vårt arbete är ett 
kvitto på det. 

Klimatfrågan behöver ett stör-
re barnfokus. Kopplingen mellan 
klimat och barns rättigheter 
behöver bli så självklar att den 
ses som en vardagsfråga som alla 
känner till. I det här numret av 
Barnfondens faddertidning kan 
du läsa om vår nya strategi och 
hur vi tillsammans arbetar fram-
åt för att barn ska få vara trygga 
– även i ett föränderligt klimat. 

Bläddrar du vidare i tidningen 
får du en tillbakablick ett par 
decennier. I år fyller vi nämligen 
30 år och under alla dessa år har 
fadderskapet varit själva grunden 
för vårt arbete. Det är fantastiskt 
att se vilken betydelse kontak-
ten mellan människor har, både 
här och långt borta.  
Vi är väldigt glada för att vi nu 
kan göra det ännu lättare för 
faddrar och fadderbarn att hålla 
kontakt genom digital brevskriv-
ning via Mina sidor. Jag har pre-
cis testat att skicka ett brev till 
mitt fadderbarn i Kenya. Prova 
gärna du med via Mina sidor  
på barnfonden.se. 

Martina Hibell,
Generalsekreterare
Barnfonden

Följ och låt dig inspireras! 
Annika Sundin stödjer Barnfonden och hon vill få 
fler att leva klimatsmart. Genom sociala kanaler 
tipsar hon om hur vi alla kan leva ett hållbart liv, 
hur vi kan påverka och driva förändring. Du kan 
följa Annikas roliga, innovativa och klimatsmarta 
konto ”Medveten i stan” på Instagram.
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Valeria har varit fadder hos Barnfonden i 
många år. Sedan tre år tillbaka är hon fadder till 
15-åriga Derrick från Kenya. Under dessa tre år 
har de hunnit brevväxla en hel del. När vi pratar 
med Valeria visar hon upp alla brev hon fått från 
Derrick och konstaterar att det vore kul att räkna 
breven för att se hur många det faktiskt är. 

Valeria bor i Stockholm tillsammans med sin 
man Daniel och deras 15-åriga son Tristan. För 
det mesta är det Valeria som skriver breven till 
Derrick men det händer att hennes son också 
skriver. Det är roligt eftersom de är i samma 
ålder och kan prata om tonårsrelaterade saker, 
berättar Valeria. Tristan och Derrick delar vissa 
intressen såsom sport. 

Samuel har tidigare varit fadderbarn. Han väx-
te upp på 1990-talet i Katakwi-distriket i Uganda 
– ett samhälle som var splittrat av krig, uppror 
och fattigdom. Samuel studerade samhällsut-
veckling på universitetet och efter sin examen 
flyttade han tillbaka till sin hemort för att arbeta 
med barns rättigheter. Idag är han regionchef i 
Guya-Guya i Katakwi-distriktet. 

Både Samuel och Valeria berättar om bety-
delsen av att som barn ha kontakt med vuxna 
som stöttar, uppmuntrar och bryr sig om en. En 
positiv vuxennärvaro kan göra stor skillnad för 
ett barn, även om den är på långt avstånd. En av 
de bästa sakerna med brevväxlingen är, enligt 
Valeria, att få visa Derrick att de tror på honom 
och få möjlighet att uppmuntra honom. Även 
Derricks farmor, som han bor med, har uttryckt 
stor uppskattning för breven. Hon säger att det 
betyder mycket att veta att det finns andra som 
tänker på och bryr sig om Derrick. 

”Självklart ska 
man skriva brev!”

Varje år skickas tusentals brev mellan faddrar och fadderbarn inom Barnfonden.  
Vi vet att brevskrivningen betyder mycket, därför har vi skapat möjligheten  
att skicka digitala brev. I vår uppmärksammar vi brevskrivningen lite extra  

– både den postala och den digitala. Med Barnfondens brevskrivardag den 20 maj  
vill vi uppmuntra ännu fler att skriva. Här berättar faddern Valeria Corvalan Stenman  

och tidigare fadderbarnet Samuel Okiror om vad brevväxling betyder för dem.

TIPS! Vi vet att många fadderbarn uppskattar 
foton. Det kan exempelvis vara ett foto på  

dig som är fadder, din familj eller hur det ser  
ut i Sverige. Genom den digitala brevskrivningen 

kan du enkelt bifoga bilder i brevet. 

Före detta fadderbarnet Samuel Okiror 
berättar att brevväxlingen varit en stor  
inspiration för honom. I dag är Samuel 

Okiror regionchef och arbetar bland  
annat med barns rättigheter. 

Foto: Jake Lyell

Faddern Valeria Corvalan Stenman brevväxlar ofta 
med sitt fadderbarn Derrick från Kenya.  Foto: Privat

Samuel berättar även han att brevväxlingen 
varit till stor hjälp. Han fick mycket uppmuntran 
och stöd av sin fadder Ryan via breven: 

– Tillsammans med min familj fanns min 
fadder där vid min sida. Det betydde mycket  
för mig.

På frågan varför han tror uppmuntran är så 
viktigt för ett barn svarar Samuel:

– Att uppmuntra barn betyder att vi bygger 
deras framtid. Vi måste uppmuntra barn att gå i 
skolan, precis som min fadder brukade göra. 

Samuel beskriver fadderskapet som en kär-
lekshandling och att den relationen inspirerar 
och motiverar barnen. Precis som talspråket 
lyder krävs ett helt samhälle för att barn ska växa 
upp i en säker och trygg miljö. Det samhället 

kan, tack vare fadderskap och brevskrivning, 
sträcka sig över kontinenter. 

Breven ger utrymme för nya perspektiv, en 
möjlighet att dela erfarenheter och att öppna upp 
världen. I Valerias och Derricks brevväxling kan 
de skriva om allt från miljön i Sverige och Kenya 
till vad de sysselsätter sig med om dagarna. 

Både för Valeria och Samuel är brevskrivning-
en självklar. När jag frågade Valeria om vad hon 
tycker det bästa med brevskrivning är svarade 
hon:

– Man får så mycket tillbaka. Man får dela 
med sig av sitt eget liv, lära känna sitt fadderbarn 
och vara ett uppmuntrande stöd. Självklart ska 
man skriva brev!

Samuel berättar även han om betydelsen av 
utbytet och den personliga kontakten. Hur viktig 
den kom att bli i Samuels liv: 

– Ryan uppmuntrade mig på så många sätt, 
bland annat till att fokusera på studierna så att 
jag kunde uppnå mina drömmar. Breven gav mig 
hopp om framtiden. 

Det behövs väldigt lite. En kort hälsning till 
ditt fadderbarn kan sprida mycket glädje och 
inspiration. Via den digitala brevskrivningen på 
Min sida kan du dessutom enkelt bifoga en bild 
till din hälsning. •

Text: Sofia Jung

 Att uppmuntra barn 
betyder att vi bygger  
deras framtid. Vi måste 
uppmuntra barn att gå  
i skolan, precis som min 
fadder brukade göra. 
Samuel Okiror

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. 

PASSA PÅ! Vi vill uppmuntra alla våra faddrar som  
inte skrivit brev till sina fadderbarn att göra det. För vi  
vet hur mycket det kan betyda för både fadder och  
fadderbarn. Passa på till Barnfondens brevskrivardag  

20 maj och skriv ett brev via Min sida. Du behöver inte 
fixa med vare sig kuvert eller frimärke utan kan skriva 
direkt i det digitala brevskrivarverktyget. Hur? Logga in 
på Min sida via barnfonden.se och börja skriva! 



6 BARNFONDENS GIVARTIDNING NR 1 2021 BARNFONDENS GIVARTIDNING NR 1 2021  7

 Vi hade 
helt enkelt 
inte tid att 
samla bräns-
le och koka 
vattnet 

Solvatten förändrar människors liv. 
Familjer sparar både tid och pengar 
när de slipper ägna åtskilliga timmar 
åt att samla ved för att koka vatten, 
eller använda en stor del av den lilla 
inkomsten som finns till kol, gas  
eller ved. 

– Bristen på tillgång till rent vatten 
och hygien är den mest grundläg-
gande orsaken till ohälsa. Framför 
allt drabbas kvinnor och flickor, som 
gemensamt ägnar över 200 miljoner 
timmar om dagen åt att hämta vatten, 
globalt. På det tillkommer tid för 
att hugga och bära ved för att möta 
familjens energibehov – som framför 

allt består av att rena, värma och koka 
vatten. I genomsnitt halverar Sol-
vatten tiden för dessa sysslor, berättar 
Petra Wadström, grundare och upp-
finnare av Solvatten. 

Solvatten är både en vattenrenare 
och en vattenvärmare. I några enkla 
steg värms och renas tio liter vatten. 
En indikator visar användare när 
reningsprocessen är klar. Då byts en 
ledsen, röd smiley ut mot en grön, glad 
smiley. Detta sker utan elektricitet, 
kemiska tillsatser eller filter. Solvatten 
har donerat 216 vattenrenare till famil-
jer i Kenya, genom Barnfondens sam-
arbetspartner ChildFund Kenya.

 

I ett avlägset område på den keny-
anska landsbygden har 72 hushåll, 407 
personer, fått Solvatten-renare genom 
vårt projekt. De flesta av familjerna 
här får sitt vatten från en flod eller 
en jordfördämning. En uppföljning 
visar att vattenrenaren har halverat 
hushållens användning av bränsle 
och man ser en drastisk minskning av 
brännskador, andningsproblem, hud-
problem och ögoninfektioner.

Simayo är en 37-årig mamma i en 
familj med nio personer. Hon berättar:

– Vi brukade dricka vattnet direkt 
från floden som ligger nära. Vi hade 
helt enkelt inte tid att samla bränsle 
och koka vattnet. Solvatten sparar oss 
både tid och energi. Jag ägnar mycket 
mindre tid nu på att samla ved ef-
tersom jag använder mycket mindre 
bränsle än tidigare.

Barnfonden följer Solvattens ut-
veckling med stort intresse. Samtidigt 
stödjer vi ChildFund Kenya så att de 
kan förse ännu fler familjer med den-
na fantastiska innovation. •Solvatten gör skillnad för 

både människor, miljö och 
klimat.

Solvatten bidrar till att barnens hälsa förbättras och det i sin tur ökar deras närvaro i skolan.

Simayo

Sol och vatten 
för en bättre värld

Den är lika enkel som genial. Och den räddar 
liv. Solvatten är en kombinerad vattenrenare 
och vattenvärmare. Allt den behöver för att 
fungera är solljus. Vi är otroligt glada för att 
samarbeta med Solvatten och tillsammans  
driver vi ett projekt i Kenya där familjer på 
landsbygden nu har tillgång till rent vatten. Vi ser en tydlig koppling mellan 

klimatförändringar och ökad utsatt-
het för barn. Enligt Världshälsoor-
ganisationen dör varje år 1,7 miljo-
ner barn under fem år till följd av 
sjukdomar som ökar i klimatföränd-
ringarnas spår. 1,7 miljoner barn. 
Varje år. Sjukdomar är bara en av 
flera negativa konsekvenser. UNI-
CEFs beräkningar visar att under 
de närmaste tio åren kommer 175 
miljoner barn årligen att drabbas av 
klimatrelaterade katastrofer.

En peng varje månad 
räddar liv varje dag

Utmaningarna och farorna vi ser till följd 
av klimatförändringarna kan lätt kännas 
överväldigande, men vi har alla ett ansvar 
att agera för barnen som redan idag drab-
bas av klimatförändringarnas effekter. 
Därför har vi på Barnfonden gjort det lätt 
för dig att göra skillnad. 

Berätta för en vän! Tillsammans är vi starka. 
Dela denna artikel med någon du tror kan vara intresserad av att 
stödja vårt arbete för alla barns trygghet i ett föränderligt klimat. 

Text: Lovisa Demirci / Foto: Sammy Nyaberi

Enligt Världshälsoorganisationen dör varje år 1,7 miljoner barn under 
fem år till följd av sjukdomar som ökar i klimatförändringarnas spår.

UNICEFs beräkningar visar att under de närmaste tio åren kommer 
175 miljoner barn årligen att drabbas av klimatrelaterade katastrofer.175 000 000 1 700 000

Klimatförändringarna ger ringar 
på vattnet. Familjer som drabbas 
av en naturkatastrof behöver lägga 
all kraft på att överleva. Barnen tas 
ofta ur skolan och vi ser hur de i 
stället tvingas arbeta för att bidra 
till familjens försörjning. Både 
flickor och pojkar kan bli offer för 
barnhandel eftersom familjen ska 
ha råd med mat och husrum. 

Tillgången till rent vatten försäm-
ras, fattigdomen ökar och familjer 

tvingas fly. Under dessa omständig-
heter blir såväl utbildning som häl-
sa lidande under barnens uppväxt.

Vad vi också vet är att vi tillsam-
mans kan göra skillnad och minska 
klimatförändringanas negativa 
effekter för barn. Faktum är att 
vi gör det redan idag. Barnfonden 
finns på plats och vi verkar i Afri-
ka, Asien och Latinamerika. Hur 
stödet ser ut varierar. Det kan vara 
allt från utbildning och strukturer 

Tre positiva med månadsgivande:

Det är enkelt         Det är säkert         Det ger resultat

för att skydda barn från våld, till 
handfasta insatser som att installera 
solpaneler eller säkra tillgången till 
rent vatten.

Vi kan göra detta arbete tack 
vare alla våra månadsgivare. Med 
en valfri summa varje månad gör 
du konkret skillnad för barn som 
drabbas av klimatförändringarnas 
effekter. Skanna QR-koden för mer 
information om månadsgivandet. •

Text: Sofia Jung / Foto: ChildFund Kambodja

Många barn förlorar sin väg till skolan när det blir översvämning. 
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– Jag såg en annons i tidningen och kontakta-
de ordföranden i styrelsen. Mina värderingar 
stämde helt med Barnfondens där fokus var på 
hälsa och utbildning till barn i utvecklingsländer 
samtidigt som familjerna fick hjälp till självhjälp 
att förbättra sin situation, berättar Margareta 
Westergård. 

Det var många sökande, men jobbet gick till 
Margareta. Innan hon blev generalsekreterare 
för Barnfonden arbetade hon närmast som perso-
nalchef och tidigare under sin karriär bodde hon 
fem år i Tanzania där hon arbetade med sociolo-
giforskning.

Margareta minns de första månaderna som 
väldigt intensiva. Hon berättar:

30 ÅR AV ERFARENHET ATT BYGGA VIDARE PÅ
I år fyller Barnfonden 30 år. På vårt kontor i Malmö är vi 
idag 19 anställda. Annat var det under våren 1991 när  
Margareta Westergård började sin nya tjänst som general- 
sekreterare på Barnfonden. Hon fick i uppdrag av styrelsen, 
där bland andra Mark Levengood och Lasse Åberg kom att 
ingå, att bygga upp en organisation. Här får vi en tillbaka-
blick både från vår första generalsekreterare och från en  
fadder som varit med från start.   

– Jag var ensam till att börja med och det var 
mycket som skulle ordnas: kontor, telefon och att 
hitta medarbetare. I början av 1991 anställde jag 
en medarbetare. När jag slutade efter 12 år var vi 
sex anställda och 16 000 faddrar. 

Margareta ville så snabbt som möjligt besöka 
verksamheten i länderna. Hon beskriver att det 
var till stor hjälp att träffa de medarbetare som 
var på plats och familjerna vi arbetade för. Under 
åren blev det minnesvärda resor till bland annat 
Benin, Rwanda, Togo, Burkina Faso och Gambia. 

– Jag tror att mycket har hänt sedan min tid 
på Barnfonden och jag ser hur utvecklingen har 
gått framåt. En komplicerad fråga som diskute-

rades redan då var omskärelse och vikten av att 
förändringar initierades av lokala nyckelpersoner, 
berättar Margareta. 

Det har snart gått två decennier sedan Marga-
retas tid som generalsekreterare på Barnfonden. 
När hon slutade blev det tid över till hennes hob-
by, argentinsk tango, och hon ägnade sig bland 
annat åt undervisning i dansen. För 15 år sedan 
besökte hon på sitt fadderbarn i Kenya och hade 
kontakt med före detta kolleger vid huvudkon-
toret i Nairobi inför besöket. Vid fadderbarnets 
projekt hade de förberett tangoundervisning vid 
en skola men även medarbetarna ville lära sig 
dansen.

– Det blev en stor upplevelse och ett fantas-
tiskt engagemang från både medarbetare och 
skolbarn. Jag var imponerad över hur snabbt 
medarbetarna lärde sig – snabbare än jag upplevt 
någon annanstans. Vid besöket hos fadderbarnet 
i hennes by fick jag ett fantastiskt mottagande. 
Det blev ett minne för livet, avslutar Margareta. 

I dag är det ungefär 19 000 faddrar som stödjer 
vårt arbete. De allra flesta faddrar behåller sitt 
fadderskap i många år. En del av våra faddrar har 
varit med ända från start och en av dem är Karin 
Schrewelius från Ängelholm.

– Vårt första fadderskap blev kortvarigt på 
grund av att flickan flyttade. Därefter blev vi 
faddrar till en ny flicka från Uganda och henne 
följde vi i 15 år och vårt nuvarande fadderskap 
har också varat lika länge, berättar Karin.

När Karin och hennes man studerade på 
1980-talet reste de mycket. De tog uppehåll 
från sina studier och reste i totalt två år över hela 

världen. Väl hemma igen – med nya perspektiv 
och nya erfarenheter – ville de bidra genom ett 
fadderskap. 

Brevskrivningen har följt med genom åren. 
Karin berättar: 

– Det har mest varit jag som har skrivit, men 
när barnen var små skickade de med teckningar. 
Vi brukade prata om breven i familjen och ställ-
de frågor som intresserade barnen. Jag tror att det 
har vidgat deras värld och gett dem förståelse. 

Karin har under sina 30 år som fadder alltid 
upplevt att det känns tryggt att ge. Det betyder 
mycket både för henne som privatperson, och för 
civilekonomen inom henne. Karin arbetar som 
revisor på Skatteverket. 

– Jag får alltid bra hjälp och svar direkt från  
Barnfonden. Jag tycker att strukturen för fad-
derskapet fungerar väldigt bra. Det är också 
roligt att se utvecklingen genom alla åren och att 
mycket mer är digitalt numera, avslutar Karin. 

Ända sedan Barnfonden grundades för 30 år 
sedan har barnfadderskapet varit vårt fundament. 
Detta gör det möjligt för oss att vara en bra och 
trovärdig partner i länderna där vi arbetar. Efter-
som fadderskapet pågår över tid bidrar det också 
till att vi kan planera långsiktigt. Under de senast 

åren har vi även kompletterat vår bas med stora 
projektbidrag från bland andra EU och Sida. 

Martina Hibell har varit vår generalsekreterare 
sedan februari 2020, men redan 2009 började 
hon på Barnfonden. Då hade hon en projektan-
ställning för att utveckla vårt programarbete. Nu 
– tolv år senare – har vi en erfaren programavdel-
ning med fyra personer som varje dag bidrar till 
att förbättra arbetet i utsatta områden över hela 
världen. 

– Relationen med våra lokala partners är en 
helt annan idag än för tio år sedan, vilket ger 
större möjlighet att direkt påverka arbetet i län-
derna. 

Martina berättar vidare att vi nu fokuserar 
ännu mer än tidigare på hur barn påverkas 
negativt av klimatförändringarna. Vi går till 
botten med vilka orsaker som bidar till att barns 
rättigheter kränks, alltid med helheten som 
utgångspunkt. 

– Det som är unikt med Barnfonden är vårt 
sätt att jobba med hela barnet i alla åldrar. Vi har 
30 fantastiska år bakom oss, och jag ser att de 
kommande 30 kommer att vara minst lika spän-
nande, säger Martina. • 

Karin Schrewelius har varit barnfadder i 30 år och 
har sparat alla breven hon fått under dessa år. Varje 
fadderbarn har sin egen pärm.

Text: Lovisa Demirci / Foto: Privat

Margareta Westergård i mitten på besök i Kenya där hon träffade sitt fadderbarn som står närmast till höger på bilden.
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Inget står ensamt, allt hänger ihop. För att fler 
barn ska få växa upp friska och trygga behöver vi 
se till alla de faktorer som påverkar dem. Ett av 
de allra största hoten mot barn – idag och i fram-
tiden – är klimatförändringarnas effekter. 

– Med gemensamma krafttag kan vi bromsa 
klimatförändringarna, men också förbereda oss 
för de effekter som redan är oundvikliga. Vi kan 
skapa trygghet för de mest utsatta barnen genom 
att tänka nytt och genom att bjuda in till möten 
och samarbeten, säger Barnfondens ordförande 
Yasemin Arhan Modéer.

Det är tillsammans vi gör det möjligt
Barnfondens nya strategi för åren 2021–2025 
har utvecklats i en tid som inte liknar något vi 

Alla barn har rätt till trygghet  
– även i ett föränderligt klimat

Barnfondens nya strategi:

Tänk dig en värld där alla barn kan säga: ”Jag är trygg.  
Jag är frisk. Jag är glad. Jag har en utbildning. Jag har en 
röst.” Vi är hoppfulla om framtiden, men för att alla barn  
ska få sina rättigheter tillgodosedda måste vi arbeta till- 
sammans med ett ännu starkare klimatfokus. 

upplevt tidigare. En tid som visar hur viktiga 
våra samarbeten är med lokala partners runt om i 
världen. En tid som visar att vi som organisation 
måste kunna ställa om och rikta våra insatser när 
omvärlden förändras.  

Barnfondens generalsekreterare, Martina 
Hibell, vill lyfta vikten av att rannsaka våra part-
nerskap och hela tiden undersöka hur vi tillsam-
mans kan åstadkomma förändring. Hon berättar: 

– I vår nya strategi lyfter vi hur olika former 
av partnerskap kan se ut. När vi utmanar vår syn 
på traditionella samarbeten kan vi öppna upp för 
nya vägar. Det kan till exempel handla om att vi 
för samman organisationer som arbetar med grön 
teknologi så att nya innovationer kan göra nytta 
där de behövs som allra mest. 

Våra grundvärden
Varje värde definierar Barnfondens sätt att arbe-
ta. Detta är grunden för allt vi gör.

Det här symboliserar vårt metaforiska hus
Våra grundvärden är husets fundament. Det mås-
te vara stabilt för att hålla huset tryggt och stadigt. 

Solen är vår vision som hjälper oss att fokusera 
och hålla riktning. 

Husets tak är vår mission. Det är närmast 
solen och symboliserar vad vi bidrar med, vår roll 
och vilken betydelse våra insatser har för att vi 
ska nå vår vision. 

Pelarna som huset står på representerar vår 
strategi. Pelarna förbinder taket och huskroppen 
med grunden och alla behövs för att hålla huset 
stadigt. De strategiska pelarna definierar vad vi 
vill åstadkomma under de kommande fem åren 
och hur vi kommer att genomföra det. 

Utrymmet mellan pelarna är vår organisation 
och vår personal. För att göra verklighet av vår 
strategi måste människor ta hand om huset och 
förändra konstruktionen när omvärlden och 
kontexten så kräver. 

I huset bor barnen, de vi ansvarar för. Ett hus 
som rymmer alla barn. En plats där de kan säga: 
Jag är trygg, jag är frisk, jag är glad, jag har en ut-
bildning, jag har en röst. Och för att det ska vara 
möjligt måste vi jobba tillsammans med barnen, 
höra deras röster och lyssna – på riktigt. •

 Text: Lovisa Demirci  

Läs vår strategi i sin helhet på barnfonden.se/strategi

Vi står vid  
barnens sida

Tillsammans  
gör vi skillnad

Vi håller vad vi lovar Vi är handlingskraftiga

Barnfondens metaforiska hus.

 Vi kan skapa trygghet 
för de mest utsatta barnen 
genom att tänka nytt 
Yasemin Arhan Modéer

– Oavsett var vi är, varifrån vi kom-
mer eller hur gamla vi är, så förenas 
vi människor av en sak – skrattet. 
Därför tycker jag att det är viktigt 
att lyfta fram komedier och filmer 
med humor. Skrattet är det per-
fekta motmedlet mot rädsla, säger 
jurymedlemmen och komikern 
Anders Jansson.

Vinnarfilmen bidrar till mer 
barnskratt över hela världen – och 
den gör det samtidigt som den på 

Årets humorpris hyllar det tidlösa
För tredje året i rad har Barnfonden  
delat ut pris för bästa komedi på  

BUFF Malmö Filmfestival. Juryn var enig  
och vinnarfilmen, Margots och Marguerites 
fantastiska resa, gick hem i alla åldrar.  
Prispengarna går till arbetet med barns och 
ungas rättigheter i ett av världens största flyk-
tingläger, Cox’s Bazar i Bangladesh. 

ett fantasifullt sätt visar att mod, 
kärlek och humor är tidlöst. 

En jury med filmkoll
De som har sett och bedömt de 
nominerade filmerna är:
Vesta Blomberg Book – älskar 
film och har jobbat som statist 
och skådespelare i några film- och 
tv-produktioner.
Natanael Brännström Sjö – med-
lem i BUFF:s filmklubb och skapar 

själv film tillsammans med sina 
vänner.
Anders Jansson – komiker och 
skådespelare som gärna ser på, pratar  
om och skriver manus till film. 

Ett pris för att hylla skrattet – 
och för att skapa trygghet i en 
humanitär kris
Barnfondens pris för bästa komedi 
riktar ljuset mot något som förenar 
barn och vuxna över hela världen – 
humorn och glädjen. Alla barn har 
enligt barnkonventionen rätt till 
lek, vila och fritid och i detta ryms 
också skrattet. 

Priset går i vinnarens namn till 
Barnfondens arbete med att skapa 
trygghet för barn och unga i ett av 
världens största flyktingläger, Cox’s 
Bazar i Bangladesh. Här lever cirka 
900 000 rohingyer. Säkerhetsläget 
och den humanitära situationen för 
barnen i flyktinglägret är mycket 
allvarliga. Barnfonden arbetar bland 

annat med att skapa trygga platser 
för barn och unga där de får lära sig 
om sina rättigheter. 

Prissumman är på 10 000 kronor 
och är sponsrad av Malmöföretaget 
Smak-Sak. 

Den filmälskande komikern, Anders Jansson, var i år med i Barnfondens jury.  Foto: Morgan Norman

– Jag tyckte om tidsresan i filmen  
och hur den förde berättelsen fram, 
berättar Natanael Brännström Sjö.

– Det var vinnarfilmen som jag skrat-
tade mest till och som jag tänkte på 
mest efter att ha sett alla tre filmerna, 
säger Vesta Blomberg Book. 

Barnfondens pris 
för Bästa Komedi på 

BUFF 2021 går till

”The Fantastic 
Journey of Margot 

and Marguerite”

Detta är juryns motivering
Ett originellt äventyr om två 12-åriga 
flickor som delar samma öde. Och som 
tack vare en magisk koffert och en resa 
i tid och rum får möjlighet att både 
hjälpa varandra, och på samma gång 
upptäcka sig själva. En fantasifull, rolig 
och tänkvärd film som visar att saker 
som mod, lojalitet, kärlek och humor är 
tidlösa, och att om vi hjälps åt, så kan vi 
åstadkomma fantastiska saker, oavsett 
var eller när vi befinner oss. • 
 Text: Lovisa Demirci 
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För ganska exakt ett år sedan skickade vi som vanligt ut Barnfon-
dens tidning till våra faddrar – även om mycket inte var som vanligt.  
Pandemin hade precis tagit ett stadigare tag om oss alla. Sedan dess  
har mycket hänt. Under året har vi ställt om och här berättar vi  
om hur vårt arbete påverkats av pandemin, både för kollegor här  
i Sverige och för familjer i våra programländer. 

– Ett år som handlat om att vara 
flexibel och tålmodig. Ett år där 
orättvisor blivit tydligare och där vi 
förstått att det gör stor skillnad att 
tvätta händerna och hålla avstånd. 
Jag är nog mest berörd av att se våra 
givares lojalitet och engagemang. 
Det är fantastiskt att så många delar 
med sig under ett extra tufft år, 
säger Karin Bergqvist, ansvarig för 
givarrelationer. 

Våra insatser görs  
med barnen i fokus med 
fyra övergripande mål:

➔ Förhindra spridning  
 av coronaviruset i våra  
 programområden

➔ Se till att barn kan äta  
 sig mätta varje dag

➔ Se till att barn inte  
 utsätts för våld – fysiskt  
 eller emotionellt

➔ Underlätta för barnens  
 skolgång och utbildning

Sverige och ute i programländerna 
och fortsätter: 

– Jag har fått närmare kontakt 
med flera kollegor runt om i världen 
som jag tidigare mejlat till då och 
då. En annan sak som berör mig är 
hur mycket mina kollegor på kon-
toret betyder för mig. När jag inte 
träffat dem på länge märker jag hur 
glad jag blir när ansikten dyker upp 
på en skärm vid ett möte. Detta är 
något som jag tidigare tagit för givet 
och först nu inser jag hur otroligt 
stor betydelse det har för mig. 

Pandemin slår mot oss alla, om 
än på olika sätt. I områdena där 
Barnfonden arbetar är sårbarheten 
redan stor. När det är förbjudet att 
gå ut kapas också möjligheten till 
en inkomst. På samma sätt drabbas 
familjer hårt ekonomiskt när lokala 
marknader tvingas stänga ner för 
att bromsa smittspridning. 

Barnen går miste om sin utbild-
ning när skolor hålls stängda utan 
möjlighet till distansundervisning. 
När familjer förlorar sina inkomster 
ökar risken för barnarbete. Under 
kristider utsätt fler barn för våld i 
hemmen och den psykiska ohäl-
san blir sämre. Vi har även sett en 
ökning av sexuella övergrepp mot 
barn online.

Vårt arbete för alla barns rätt till 
trygghet är viktigare än någonsin. 
Tillsammans med våra samar-
betsorganisationer i ChildFund 
Alliance går vi in med cirka 700 

 Jag är nog 
mest berörd 
av att se våra 
givares lojalitet 
och engage-
mang 
Karin Bergqvist

I spåren av pandemin

På Barnfonden har vi följt riktlin-
jerna från Folkhälsomyndigheten 
och majoriteten av alla anställda 
har arbetat hemifrån. Barnfondens 
generalsekreterare, Martina Hibell, 
berättar om omställningen:

– Vi har precis som alla andra 
ställt om till digitala möten och 
det är fantastiskt att se hur snabbt 
och relativt enkelt det var. Men jag 
saknar att träffa alla medarbetare, 

småprata om vardagliga ting och 
nya tankar och utvecklingsmöjlig-
heter.

Kristin Rosqvist har arbetat i mer 
än 20 år på Barnfondens givarservi-
ce och tycker att det finns fördelar 
med hemmajobbandet. Hon berät-
tar att livet blivit mindre stressig:

– Morgnarna är mindre stressiga 
nu när jag inte har en buss att passa. 
Men samtidigt blir det mer stilla-
sittande hemma än på kontoret. Jag 
har ett alarm som påminner mig att 
ta en rörelsepaus varje halvtimme 
och när andan faller på plågar jag 
mig lite i vårt hemmagym. 

Arbetsplatsen har vidgats och 
världen kommit närmare. Så be-
skriver Karin Bergqvist utveckling-
en mellan kollegor på kontoret i 

TILLSAMMANS MED VÅRA  
SAMARBETSORGANISATIONER  
I CHILDFUND ALLIANCE GÅR  

VI IN MED CIRKA 700 MILJONER  
KRONOR I ÅTGÄRDER SOM NÅR  

5,6 MILJONER BARN I ÖVER  
60 LÄNDER.

miljoner kronor i åtgärder som når 
5,6 miljoner barn i över 60 länder. 
Detta för att möta effekterna av 
pandemin. 

– Våra faddrar stödjer utveck-
lingsarbetet i hela området där 
barnet bor. Tack vare den här flexi-
bla strukturen har vi snabbt kunnat 
ställa om till det globala nödläge 
som pandemin orsakat, säger Mar-
tina Hibell.

Vårt fokus har varit att förhindra 
att barn och deras familjer blir 
smittade av covid-19. Vi har instal-
lerat fler handtvättställ i utsatta 
områden och ännu mer än tidigare 

arbetat med att öka tillgången till 
rent vatten. Samtidigt arbetar vi 
för att alla barn ska vara trygga och 
för att skydda dem från psykiskt 
och fysiskt våld. Martina Hibell 
berättar vidare om flickors särskilda 
utsatthet:

– I många områden där vi arbe-
tar har vi fått kämpa länge för att 
flickor ska få gå i skolan, och nu när 
skolor stängts och familjers ekono-
mi körts i botten kommer mycket 
av det arbetet att behöva börja om. 
Flera har redan blivit bortgifta. •

Text: Lovisa Demirci / Foto: Barnfonden

Under året som gått har vi installerat handtvättställ i våra programområden och i ännu högre utsträckning än vanligt arbetat med att öka tillgången till rent vatten.

Möten på Barnfondens kontor har blivit digitala. Här ser vi kollegorna Kristin Rosqvist och Karin Bergqvist. 
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Styrelsemedlem i fokus

Maya 
Mbog 
Rosén
Hon har gjort sin röst hörd 
i ungdomsforum inom både 
FN och EU. Nu gör hennes 
engagemang också avtryck 
i Barnfondens styrelse där 
Maya Mbog Rosén är supp-
leant sedan oktober 2020. 

Text: Lovisa Demirci
Foto: Altitude Meetings

– Mitt engagemang drivs av den rasism som jag 
själv upplevt – och upplever. Rasismfrågan har va-
rit grunden, men så har det breddats och kopplats 
ihop med många andra frågor, framför allt barns 
rättigheter, berättar Maya.

Utöver sitt uppdrag i Barnfondens styrelse läser 
Maya kandidatprogrammet, Mänskliga rättigheter, 
vid Lunds universitet samtidigt som hon studerar 
juridik och folkrätt. Och det slutar inte här. Maya 
arbetar också med projektutveckling på TiF (Till-
sammans i Förening). En förening som arbetar 
för att stärka barns och ungas engagemang och 
organisering. 

Maya upplever att det sker en förändring i sam-
hället. En viktig del är att det pratas mer om frågor 
som rör rasism och diskriminering. Samtidigt be-
skriver Maya en fara när det går trender i särskilda 
frågor:

– Vi har en lång väg kvar och det är oroväckan-
de när rättigheter blir trender. Det är visserligen 
bra att de uppmärksammas, till exempel så som 
hållbarhet och rasism gör idag, men det är sociala 

strukturer och dessa tar tid att förändra. Vi måste 
arbeta länge, länge och ha tålamod. 

När Maya berättar om de frågor som hon verk-
ligen brinner för blir sambanden väldigt tydliga. 
Hon har en förmåga att beskriva ämnen och 
samhällsstrukturer på ett entusiasmerande och 
okomplicerat sätt. Efter ett samtal med Maya 
är det lätt att förstå att hon blir handplockad till 
internationella ungdomsforum. I dag är hon 22 år 
och redan vid 17 års ålder blev hon invald i svenska 
FN-förbundets referensgrupp. Året därefter blev 
Maya erbjuden att sitta med i Europakommissi-
onens Radicalisation Awareness Network med 
fokus på att förhindra och motverka våldsam, 
politisk extremism. 

Även om Maya är involverad i mycket finns det 
en tydlig röd tråd i hennes engagemang – rättig-
heter. 

– Vi kan inte välja en rättighet. Det kommer 
som ett helhetskoncept. Barns rättigheter är större 
än en faktor och vi måste ha ett barnperspektiv i 
alla frågor som rör människor, avslutar Maya. •

 Vi kan 
inte välja en 
rättighet. Det 
kommer som 
ett helhets-
koncept 
Maya
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Barnfondens personal

GÅVOR, 
SOM GER 
GÅVOR, 
SOM GER
SOLCELLS- 
LAMPOR
Viljan att bidra är stor, inte minst märker vi det 
genom våra företagssamarbeten. I över tio år har 
vi samarbetat med gåvokortsföretaget Delicard. 
Det hela började med att ett företag efterfrågade 
möjligheten att bidra till Barnfondens arbete när 
de köpte gåvorkort hos Delicard. Detta alterna-
tiv skapades och sedan dess har deras gåvokort 
bidragit med 4,5 miljoner kronor till Barnfonden. 
Helt fantastiskt tycker vi!

En av de mest populära gåvorna är solcellslam-
por. De kan användas till mycket och ger barn 
bättre möjligheter att fullfölja sin utbildning. 
Barn som inte har tillgång till el använder sol-
cellslampor exempelvis för att göra sina läxor när 
solen gått ner. •

Text: Sofia Jung / Foto: ChildFund Indien

Martina Hibell 
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Shona Jennings
Programchef  

Veronica Frobell  
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Catherine Larsson
Programhandläggare

Ellen Gustafsson 
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Kristin Rosqvist 
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Kristina Berg
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Sevgi Até
Handläggare Givarservice 

Anna-Maria Romberg
Programhandläggare

Lovisa Demirci
Kommunikationsansvarig 

Sofia Jung
Kommunikatör

Fredrik Salomonsson
Kommunikatör

Julia Carlsson 
Handläggare Givarservice 

Peter Jörgensen 
Ekonomiassistent

Claudio Piron
Försäljningsansvarig

Susanne Melms
Värvningsansvarig

Karin Bergqvist
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Har du flyttat eller bytt namn? Hör av dig till oss om du behöver uppdatera dina personuppgifter. E-post: info@barnfonden.se Tel: 040-12 18 85 

Barn har rätt till trygghet i ett föränderligt klimat. Din gåva  
ökar tryggheten i barnens vardag och vid kommande natur- 
katastrofer. Den bidrar till klimatsmart odlande, trädgårds- 
skötsel, beredskapsplanering och aktiviteter för att se till  
att barn är bättre rustade att stå emot nästa katastrof.

Köp din klimatgåva på  
barnfonden.se/gavoshop

Rädda framtiden

350 kr


