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Rent vatten 
räddar liv i 

torkans Kenya

Stor respons  
på vår brev- 
skrivardag
Programchefen 
som bytte  
Stilla havet  
mot Öresund 
Vi svarar på  
era frågor!
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Barnfonden är en barnrättsorganisation 
som arbetar i utsatta områden i Afrika, 
Asien och Latinamerika. Med stöd från 
våra givare ger vi fler barn utbildning, 
god hälsa och trygghet i ett föränderligt 
klimat.

Vår vision är en hållbar värld där barn 
blir lyssnade på, tas om hand och blir 
respekterade. 

Allt vårt arbete grundar sig på lång-
siktighet och genom att verka i samma 
område en längre tid får vi möjlighet att 

följa utvecklingen genom hela barndo-
men. 

Vi är en del av det globala nätverket 
ChildFund Alliance och tillsammans 
stödjer vi cirka 23 miljoner barn och 
familjer världen över. Barnfonden har 
ett 90-konto som kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll och vi är medlemmar 
i Giva Sverige som arbetar för ett tryggt 
givande. 

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: Boas Opedun

Läs om vårt 
arbete och vad vi 
har uppnått 2020 
i Barnfondens 
effektrapport, 
barnfonden.se/
om-oss/ekonomi

Shona bytte Auckland 
mot Malmö mitt under 
en pandemi
Från Nya Zeeland till Nederländerna, 
Papua Nya Guinea, Sydafrika och nu 
Sverige. Shona Jennings berättar om ett 
avgörande möte och om sin spännande 
väg till rollen som programchef på Barn-
fonden.

Brev till 336 fadderbarn
Tillsammans firade vi Barnfondens 
brevskrivardag 25 maj genom att skriva 
digitala brev till våra fadderbarn. Totalt 
skickade vi 336 brev! Vi märkte att det 
digitala alternativet underlättade för 
många av er faddrar.
 
Klimatgåvorna är mest 
populära
Gåvokatalogen trillar snart ner i brev-
lådan och den är som vanligt fylld med 
livsviktiga presenter. Vi tycker att det är 
fantastiskt att så många av er väljer att ge 
gåvor som når fler. I år presenterar vi en 
nyhet som både gynnar miljön och mins-
kar smittspridning av covid-19. 

Torkan som inte tar slut
Klimatförändringarna har lett till ännu 
mer torka i de redan torra regionerna i 
Kenya. Många familjer är beroende av 
sina boskapsdjur för mat och inkomst, 
men förlorar sin livlina under torkan. 
Barnfonden bistår med akuta hjälpinsat-
ser. Samtidigt arbetar vi långsiktigt för att 
göra familjer och samhällen bättre rusta-
de för extrema väder.
 
Fråga Kristina!
Vad hände med mitt brev? Mitt fadder-
barn har kontaktat mig på Facebook, vad 
gör jag? Ibland uppstår frågetecken kring 
fadderskapet. Då finns vi här till hjälp. I 
Kristinas frågespalt har hon samlat några 
vanliga frågor vi får från er faddrar. 

Medarbetare i fokus
Det är ingen slump att Julia Carlsson 
arbetar på Barnfondens Givarservice. 
Det stora intresset för utvecklingsarbete 
och människor har tagit henne runtom i 
världen. Här berättar Julia om vad som 
väckt detta intresse och om sin resa till 
Barnfonden.

Innehåll 
Nr 2 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
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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
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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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 Detta är ett fantastiskt tydligt exempel på att 
när vi går ihop, då händer det grejer.   

Relationer bidrar till utveckling 
– det ser vi varje dag!
23 miljoner. En siffra så hög 
att den är svår att greppa, sär-
skilt när den rör människoliv. 
Tillsammans med våra samar-
betspartners inom ChildFund 
Alliance når vi 23 miljoner barn 
och familjer världen över. Ditt 
stöd bidrar till att vi kan nå så 
pass många, och jag tycker att 
detta är ett fantastiskt tydligt 
exempel på att när vi går ihop, 
då händer det grejer. Då kan vi 
göra skillnad för de allra mest 
utsatta och sårbara barnen, i dag 
och i generationer fram. 

Vi står inför enorma globala 
utmaningar, och i dag mer än 
någonsin talas det om samver-
kan. Vi hör det överallt, men 
även om vi blir trötta på upprep-
ningar måste vi fortsätta tjata 
och nöta. Vi behöver samverka 
och gå ihop för att lösa klimat-
krisen och för att arbeta med 
fattigdomsbekämpning. Det 
finns ingen annan väg. 

I år fyller Barnfonden 30 år 
och sedan vi grundades har vi 
arbetat med att bygga relationer 
och föra samman människor över 
hela världen. När vi får en förstå-
else för varandra och våra olika 
livsvillkor kan vi ta gemensam-
ma krafttag. Ni är många som 
håller kontakt med era fadder-

barn via brev, både postalt och 
digitalt. Läs mer i tidningen om 
brevskrivning och vanliga frågor 
som kommer upp. Om tröskeln 
att skriva ett brev på traditionellt 
vis känns för hög, kanske en di-
gital hälsning till ditt fadderbarn 
via Min sida är något för dig? Jag 
testade första gången i våras. 

Och en liten nyhet här på slu-
tet. Snart kommer Barnfondens 
gåvokatalog i brevlådan och i 
den finns nya klimatgåvor som 
du kan läsa om i tidningen. Vi 
ser ett ökat intresse för vårt kli-
matarbete där vi fokuserar på att 
barn ska kunna växa upp trygga, 
trots klimatförändringarnas 
effekter. Ni är många som vill 
stödja våra klimatinsatser och 
det är vi otroligt, otroligt glada 
för. Trevlig läsning!

Martina Hibell,
Generalsekreterare
Barnfonden
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– När jag flyttade till Sverige såg 
jag fram emot nya kollegor och att 
träffas på kontoret. Under det första 
året träffade jag bara mitt program-
team två gånger, men det har trots 
allt fungerat bra att arbeta på dis-
tans, berättar Shona.

 Att resa långt och flytta utom-
lands en längre period är något 
som de flesta på Nya Zeeland 
gör någon gång i livet. När det 
tar över två timmar att flyga till 

Shona bytte Auckland  
mot Malmö mitt under  
en pandemi

Shona Jennings flyttade till Sverige under en tid som inte liknar 
någon annan. Hon kom till Malmö under pandemins andra våg och 
fick börja sitt nya jobb, som Barnfondens programchef, på distans. 
Här berättar Shona om sin resa från Nya Zeeland och om vägarna 
som fört henne hit.

Shona i sitt hemland, Nya Zeeland. Här i vildmarken på landets västra kust.

närmaste grannland växer en vilja 
att se omvärlden. Den viljan och 
nyfikenheten tog Shona till Ne-
derländerna som ung, därefter har 
hon bott i Papua Nya Guinea och 
Sydafrika där hon arbetat och varit 
volontär för olika utvecklingsorga-
nisationer. 

Ett möte blev en viktig vändning
Innan Shona tog klivet in i bi-
ståndsvärlden arbetade hon som 

redaktör och journalist. Men ett 
möte ledde till en vändning:

– Jag intervjuade en kvinna som 
engagerade sig mot prostitution i 
Thailand. Jag blev helt tagen av 
hennes berättelse och hennes vilja 
att förändra. Där och då bestämde 
jag mig för att bli volontär och 
stötta arbetet med utsatta flickor i 
Thailand. 

Erfarenheten från Thailand var 
viktig för Shona. Hon insåg att hon 

kan vara en del av lösningen. Den 
insikten tog henne till en outfors-
kad del av Papua Nya Guinea där 
hon gjorde sin master i utvecklings-
studier om hur bistånd används i 
isolerade områden. 

– Vi åkte båt till ett avlägset 
område, flera dagar från närmaste 
civilisation. Min man, som då ar-
betade på WWF, var med och vår 
dotter som bara var två år. Barn är 
otroliga isbrytare och att komma in 
i dessa områden som mamma gav 
mig insikter som jag inte tror att 
jag hade fått om jag rest utan min 
dotter.  

Allt gick bra på resan och under 
den och andra besök i fält har Sho-
na tagit med sig en viktig lärdom:

– En av de viktigaste sakerna du 
kan göra är att få en förståelse för 



BARNFONDENS GIVARTIDNING NR 2 2021  5

Tillsammans med lokala aktörer 
arbetade Shona en period med att 
uppmärksamma bristen på toaletter 
i ett utsatt område i Sydafrika. Kam-
panjen resulterade i att myndigheterna 
byggde nya toaletter. 

Här visar barn från en skola i Emali, Kenya, stolt upp sina trädgårdar för Shona. Både barn och vuxna lär sig hur modern 
odlingsteknik kan förbättra skördarna.

Shona växte upp på en fårfarm och har 
på nära håll sett vilka risker klimatför-
ändringar för med sig. Det är en fråga 
som engagerar och Shona har ansvarat 
för flera projekt på landsbygden i 
Kenya och Zambia där målet har varit 
att göra barn, vuxna och hela samhäll-
en bättre rustade för klimatrelaterade 
katastrofer.

 Det jag  
älskar mest 
med mitt  
jobb är att  
kunna bidra  
till en positiv 
förändring 
Shona Jennings

Text: Lovisa Demirci / Foto: Privat

kulturen. Först när den förståelsen 
finns kan vi genomföra ett utveck-
lingsarbete som gör skillnad.

Från ChildFund Nya Zeeland  
till Barnfonden
Innan Shona började som program-
chef för Barnfonden arbetade hon 
under många år med olika uppdrag 
inom Stillahavsregionen för att 
därefter börja som programchef på 
vår systerorganisation, ChildFund 
Nya Zeeland. Där stannade hon i 
åtta år och under den tiden har hon 
haft en hel del kontakt med Barn-
fondens programavdelning. 

– Jag ser många likheter våra 
organisationer emellan och särskilt 
vårt gemensamma fokus på delak-
tighet och på klimatfrågan. Sedan 
jag började på Barnfonden har vi 

utvecklat vårt klimatarbete och nu 
har vi större fokus än någonsin på 
just denna fråga och hur den påver-
kar utsatta barn.

Shona kommer flera gånger till-
baka till hur allt hänger ihop i arbe-
tet med utvecklingsfrågor. Det är 
därför vi som organisation behöver 
stanna i ett område över tid och fo-
kusera på mer än ett problem, med 
ett systematiskt förhållningssätt. 

Sommarsemester i ett  
vintrigt Nya Zeeland
Sommaren 2021 reste Shona tillba-
ka till Nya Zeeland för att tillbringa 
sin semester där med sin man, som 
kommer att flytta till Sverige kom-
mande vinter.  

Innan Shona fick resa in i Nya 
Zeeland från Sverige satt hon i 

karantän i två veckor på ett hotell 
med strikta restriktioner. Hon 
fick promenera utomhus men bara 
på en särskild cirkulationsplats, i 
övrigt tillbringade hon all tid inne 
på hotellrummet med regelbundna 
covidtester. 

Efter pandemin ser Shona fram 
emot att resa ut i fält igen och följa 
upp de program och projekt som 
Barnfonden driver. 

– Det jag älskar mest med mitt 
jobb är att kunna bidra till en po-
sitiv förändring och att få ta del av 
berättelser från människor världen 
över. Att sitta ner tillsammans och 
lyssna. Det är för mig nyckeln till 
förståelse, avslutar Shona. •
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Är det något vi lärt oss under de 
30 år Barnfonden verkat är det att 
vi inte ska underskatta betydelsen 
av brevskrivning. Brevväxlingen är 
ofta en källa till glädje och inspira-
tion. För många fadderbarn är det 
dessutom ett roligt sätt att öva på 
att läsa och skriva. Asly från Hon-
duras har lärt sig att skriva under 
det här året och hon ser fram emot 
att nu kunna skriva sina brev själv: 

Text: Sofia Jung / Foto: ChildFund International 
och ChildFund Kambodja

Brev till 336 fadderbarn
Brevväxlingen är det mest personliga med  
fadderskapet. Den ger möjlighet för dig som 
fadder att lära känna ditt fadderbarn, ni kan  
få en inblick i varandras liv samtidigt som ni 
skapar en unik kontakt. I samband med  
Barnfondens brevskrivardag den 20 maj skrev 
336 faddrar digitala brev till sina fadderbarn.

Fadderbarnet Asly från Honduras an-
vänder brevväxlingen med sin fadder 
som ett sätt att lära sig skriva och läsa.

Barn i Kambodja som precis fått brev från sina faddrar. 

Vissa fadderbarn, som Ireni på bilden, 
har tillgång till surfplattor där de kan 
svara på breven digitalt.

För dig som
fadder

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

Bli en del av gemenskapen
889 faddrar har hittat till Barnfondens faddergrupp 
på Facebook. Där delar de med sig av allt från skriv-
tips till resor, upplevelser och roliga teckningar – allt 
som rör fadderskapet helt enkelt. Det är ett smidigt 
och roligt sätt att lära känna andra faddrar och 
utbyta erfarenheter. Alla faddrar inom Barnfonden 
är välkomna att gå med i gruppen. Du hittar den ge-
nom att söka på Barnfondens faddrar på Facebook!

Bidra till barns trygghet även i framtiden
Genom att skriva in Barnfonden i ditt testamente fort-
sätter du att stödja arbetet för alla barns rätt till en trygg 
och säker uppväxt – även i framtiden. Barnfonden och 
Lawly erbjuder dig som är givare en gratis digital juridisk 
konsultation hos Lawly när du skriver testamente genom 
verktyget på Barnfondens testamentssida. Tjänsten har 
ett värde av 798 kr. Läs mer om erbjudandet och vad det 
innebär att testamentera till Barnfonden på barnfonden.se.

– Jag vill skriva själv till min fad-
der nu, och när jag får svar kommer 
jag läsa brevet högt och tydligt! 

Under maj månad skickades 336 
digitala brev. Det är en ökning med 
300 procent jämfört med vad som 
vanligtvis skickas via Min sida un-
der motsvarande period. Det tycker 
vi på Barnfonden är helt fantastiskt 
eftersom vi vet att våra faddrar är 

vana vid att skicka fysiska brev. 
Det var inte bara hos faddrar 

som brevskrivardagen skapade 
engagemang. I de länder där Barn-
fonden arbetar ser vi en stor vilja att 
tillsammans modernisera och för-
enkla brevskrivningen för att stärka 
relationen mellan fadderbarn och 
fadder. Vi vet ju att brevväxlingen 
är unik för fadderskapet. 

Responsen har varit positiv och 
Givarservice som dagligen är i 
kontakt med faddrar har fått berät-
telser om faddrarnas första brev via 
Min sida i samband med brevskri-
vardagen. Särskilt glädjande är det 
att få återkoppling från dem som 
trots sina många år som faddrar nu 
skickat brev till sitt fadderbarn för 
första gången. Det var den digitala 
möjligheten som gjorde att breven 
äntligen kom i väg.  

Andra faddrar skrev brev för 
första gången på länge. En äldre 
fadder engagerade sina barnbarn 
i att skapa både en mejl och en 
inloggning till Min sida så att hen 
kunde skicka brev utan att gå till 
posten och utsättas för smittorisk 
i pandemitider. Den digitala brev-
skrivningen öppnar för nya och fler 
möjligheter att skapa en personlig 
kontakt med sitt fadderbarn. Det är 
exempelvis lättare att skicka med 
en bild i sitt brev, du behöver bara 
bifoga ett digitalt kort. Bilder är sär-
skilt uppskattade av fadderbarnen, 
som tycker det är väldigt spännan-
de att få se sina faddrar. 

Du kan enkelt skapa en inlogg-
ning till Min sida via barnfonden.se 
och skriva ett digitalt brev du med! •
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I mitten av november varje år skickar Barnfon-
den ut en gåvokatalog till alla er som stödjer 
vårt arbete. Här samlar vi gåvor som på olika 
sätt bidrar till att förbättra livet för de allra mest 
utsatta. 

– Vi ser ett tydligt mönster där våra gåvor med 
klimatfokus är särskilt efterfrågade. Många vill Text: Lovisa Demirci / Foto: Jake Lyell

Klimatgåvorna är mest populära

Snart är den här – årets gåvokatalog där vi samlar gåvor som 
passar hela året, och såklart lite extra bra till jul. Ni är många 
som köper gåvor som räddar liv, och förra året såg vi ett tyd-
ligt mönster. Våra klimatgåvor är mer populära än någonsin 
särskilt vattengåvan som dessutom bidrar till att minska 
spridning av covid-19.

För dig som
fadder

Tusentals faddrar använder nu Min sida! 
Via Barnfondens hemsida kan du som fadder skapa 
en egen inloggning till Min sida. Där har du allt 
samlat på ett och samma ställe. Du kan exempelvis 
se information om ditt fadderskap och ändra i dina 
egna uppgifter. Det finns även möjlighet att skriva 
digitala brev till ditt fadderbarn! Gå till Min sida via 
barnfonden.se och skapa en inloggning du med.

Barnfonden ❤  Solvatten
Barnfonden samarbetar med Solvatten för att fler 
människor ska få tillgång till rent och varmt vatten. Tidi-
gare i höst anlände en frakt med 792 solvattenbehållare 
till Isiolo, Kenya. Tack vare er givare kunde behållarna 
delas ut till behövande familjer i området. Det betyder 
att flera hundra familjer nu har tillgång till både rent och 
varmt vatten!

Så här 
funkar 
det!

1. Köp en eller flera gåvor  
i vår gåvoshop 
Alla våra gåvor är valda med stor 
omsorg med en sak gemensamt 
– de förbättrar livet för barn och 
familjer där behovet är som störst. 

2. Du får ett gåvokort att ge bort
Du får ett digitalt gåvokort från oss som 
du antingen kan skriva ut eller mejla 
till personen du önskar ge din gåva. Vill 
du ha ett tryckt gåvokort beställer du 
det som en vanlig gåva för 50 kronor.

3. Dina gåvor gör skillnad 
där behovet är som störst
Gåvan du köper ingår i ett av 
våra större projekt som Barn-
fonden driver. 

stödja vårt arbete med att lindra effekterna av 
klimatförändringarna och gåvorna är ett väldigt 
konkret sätt att göra det på, säger Karin Berg-
qvist som ansvarar för Barnfondens gåvokatalog.

Barnfonden har arbetat med tillgång till rent 
vatten i flera decennier. Under året som gått har 

fler än någonsin velat stödja vårt arbete med just 
rent vatten. Tillsammans kan vi minska sprid-
ningen av covid-19 här hemma och samtidigt 
bidra till att barn runt om i världen får tillgång 
till rent vatten och tvål – ett viktigt led i minskad 
smittspridning.

 
Snart kommer Barnfondens gåvokatalog i 
brevlådan men redan nu finns gåvorna att läsa 
om på vår hemsida, barnfonden.se/gavoshop.

I år har vi två nyheter bland de 15 gåvor som 
finns med i katalogen. Den ena är Solvatten – en 
bärbar vattenrenare som gör att fler får tillgång 
till rent vatten på ett hållbart vis. En fantastisk 
uppfinning som räddar liv och som har utvecklats 
för familjer som inte har tillgång till el. En Sol-
vattengåva kostar från 200 kronor. 

Den andra nya gåvan går till livsviktigt akut-
stöd vid katastrof. Vi arbetar i områden som stän-
digt drabbas av katastrofer till följd av klimatför-
ändringar. Den här gåvan bidrar till att vi snabbt 
kan agera så att fler barn känner sig trygga och 
har möjlighet att fortsätta skolan och får omsorg. 
Gåvan för Akutinsatser kostar 250 kronor. •

Att ha tillgång till rent vatten, tvål och att noga tvätta händerna minskar smittspridning. 

Att ha säker tillgång till rent vatten är grundläggande 
för ett tryggt liv!
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Kame, fem år, börjar sin resa 
för att hämta vatten från en 
brunn flera kilometer från sitt 
hem. I området där hon bor 
i Marsabit i Kenya pågår en 
långvarig torka. 
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Viskande vindar tränger igenom luften i ett litet 
samhälle i distriktet Marsabit i Kenya. Terrängen 
är platt och öde. Endast några lerhus, torkade 
buskar och en och annan förbipasserande syns 
till. När vinden tar fart springer femårige Kame 
till det lilla huset med grästak, som hon bor i 
med sin familj, för att ta skydd.

De flesta familjer som bor i denna region i 
norra Kenya är nomadiska pastoralister. Det 
betyder att de är beroende av sina boskapsdjur 
för mat och inkomst. Kames mamma Arbe, 35 
år, är familjens enda försörjare och tar hand om 
sin förlamade man, svärmor och sina fyra barn. 
Bördan är stor, särskilt med tanke på områdets 
långvariga torka. 

– Mina fem kameler och tolv getter ska vara 
vår livlina – ge oss mat, betala för mina barns 
utbildning och de medicinska kostnaderna för 
min man, men jag tror inte att de överlever detta, 
berättar Arbe.

Torkan som inte tar slut 
När regnperioden uteblev i slutet av 2020 bör-
jade en svår torka i de redan torra regionerna i 
Kenya. Torkan har drabbat fler än fyra miljoner 
människor och Marsabitregionen är särskilt ut-
satt. Under 2021 har regnet till stor del fortsatt 
att utebli och situationen för människorna som 
lever i de torra regionerna antas förvärras. I 
september förklarade Kenyas president Uhuru 
Kenyatta torkan som en nationell katastrof. Re-
dan nu har tusentals barn brist på mat och är i 
stort behov av behandling för undernäring.

Föreställ dig ett landskap omkring dig som blir allt torrare. 
Där vatten blir skillnaden mellan liv och död.  
Så ser verkligheten ut i flera av de områden i Kenya där 
Barnfonden arbetar och som drabbats av svår torka.  
Här berättar vi om hur en torka ökar risken för våld mot 
barn – och vilka insatser vi gör på plats. 

En katastrof som kommer smygande 
En torka skiljer sig från andra nödsituationer 
genom att den inte alltid blir akut direkt. De som 
faller offer för exempelvis jordbävningar eller 
översvämningar förlorar ofta ägodelar eller nära 
och kära under en kort period. Under en torka är 
förlustens spår långsamma.

Årets kraftigt minskade nederbörd i Marsabit 
har resulterat i förlorad betesmark och försämrad 
åkermark. Det ger underskott på både foder och 

vatten till de boskapsdjur som så många familjer 
är beroende av. 

Barn tas ur skolan
Det börjar med att regnet inte kommer. På lands-
bygden gör familjer de anpassningar som behövs 
för att överleva – de reser längre för att få vatten 
och behöver ofta ta barn ur skolan så att de kan 
hjälpa till med det tidskrävande sökandet efter 
betesmark och vatten. Därefter börjar grödor dö 
och familjer måste sälja sina ägodelar för att köpa 
mat. Det knappa utbudet driver upp priserna och 
i takt med att familjers boskap dör ökar fattigdo-
men och hungersnöden. 

Dessa svårigheter är inte främmande för de 
som bor i Östafrika. Torkan har tidigare kommit 
vart femte till tionde år. Befolkningen kunde då 
planera för detta i vetskap om när regnet kom-
mer tillbaka. Det vi ser nu är att klimatföränd-
ringarna skapar förändringar i vädercykeln som 
leder till kraftigt minskat regn och mer extrem 
torka. Det mer oförutsägbara vädermönstret 
gör det svårt för familjer att hantera de torraste 
perioderna. 

Den pågående nödsituationen förvärras även 
av två andra kriser – en gräshoppsinvasion som 
förstört betesmarker och covid-19-pandemin.

– Det här är bland den värsta torkan jag nå-
gonsin har upplevt och jag föddes här. Vi har inte 
ens råd med en måltid om dagen, säger Suka, en 
29-årig mamma till sex barn.

Suka är särskilt orolig för sina fyra veckor gam-
la tvillingar, Adano och Ado, som löper risk för 
undernäring. Att mata dem är redan ett problem 
eftersom Suka inte kan producera tillräckligt 
med mjölk för båda. Hon har inte heller råd att 
köpa mjölk. 

För hennes äldre barn, Sabdio åtta år, har det 
blivit svårare att gå till skolan. Suka berättar:

– Om de inte äter frukost vill de inte gå till 
skolan. De missade tre skoldagar i veckan förra 
terminen. Jag kan inte tvinga dem att gå till 
skolan när de är hungriga. 

Sabdio fyller i att hon ibland känner sig för 
svag för att gå till skolan: 

NÄR REGNET 
INTE KOMMER

Suka, 29, håller sina fyra veckor gamla tvillingar, 
Adano och Ado, som löper risk för undernäring på 
grund av torka. 
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– Under regnperioden tog jag med lunch till 
skolan, men nu är det inte möjligt. Vi har inte 
tillräckligt med mat.

Tillsammans gör vi skillnad
Behoven på plats är stora och vi arbetar genom 
vårt nätverk ChildFund Alliance och lokala part-
ners för att stödja så många barn och familjer som 
möjligt som drabbas av torkan. Redan nu förser 
vi utsatta familjer med mat, och under hösten 
planerar vi ytterligare akutinsatser för att

• fler familjer ska få tillgång till  
 näringsrik mat
• stärka strukturer i samhället som  
 skyddar barn 
• bistå med kontantstöd till familjer  
 för basala behov.

Vi arbetar även med att öka tillgången till rent 
vatten för familjer. De flesta naturliga vatten-
källorna i Marsabit har torkat. Detta sätter ett 
enormt tryck på de få tillgängliga borrhål som 
finns. Därför har Barnfonden nyligen borrat en 

brunn i Bonkole i Marsabitregionen så att fler får 
tillgång till vatten. 

Att få tag på rent vatten blir svårare under en 
torka. Barnfonden samarbetar därför med Sol-
vatten i drabbade regioner. Solvatten är en kom-
binerad vattenrenare och vattenvärmare. Allt den 
behöver för att fungera är solljus. Med Solvatten 
kan familjer rena och värma vatten från vatten-
källor närmare deras hem. Familjer sparar både 
tid och pengar när de slipper ägna åtskilliga 
timmar åt att leta efter vatten, samla ved för att 
koka vatten, eller använda en stor del av den lilla 
inkomsten som finns till kol, gas eller ved. 

Främst är det flickor och kvinnor som reser de 
allt längre avstånden för att hämta ved och vat-
ten. Det utsätter dem för större risk att bli våld-
tagna eller kidnappade. Elvaåriga Naserian och 
hennes vänner föll nästan offer för just detta. 

– Bristen på ved fick oss att gå väldigt långt. 
Vi hamnade på en isolerad plats med tjocka torra 
buskar. När vi var upptagna med att samla veden 
tog någon tag i min vän bakifrån. Hon började 
skrika och sparka och det gjorde vi också, som 
tur var hörde några vallare våra rop och började 

blåsa i sina visselpipor. Det fick personen att 
springa därifrån, berättar Naserian.

Barns rättigheter äventyras  
när klimatet förändras
Vi ser att det förändrade klimatet leder till mer 
extremt väder, såsom svårare och längre perioder 
av torka. Personer som Suka och Arbe och mil-
jontals andra, förlorar sin inkomst och får svårt 
att skaffa mat och vatten för att överleva. Barn är 
särskilt utsatta och på grund av familjers knappa 
resurser ökar risken att barnen utsätts för våld. 
Flickor tvingas in i barnäktenskap när familjer 
förlorar sin försörjning. Barn tas ur skola för att 
arbeta och bidra till hushållskassan. På grund 
av en tidigare svår torka har sextonåriga Salma 
tvingats lämna sitt hem i Marsabit för att jobba i 
staden Isiolo.

– Vår familj var beroende av våra kameler och 
getter, men den långvariga torkan dödade dem 
alla. Jag var tvungen att åka till Isiolo för två år 
sedan för att arbeta som hushållsarbetare för att 
hjälpa att försörja min mamma och sex bröder, 
berättar Salma. 

 Vår familj var beroende 
av våra kameler och getter, 
men den långvariga torkan 
dödade dem alla 
Salma

Två barn dricker rent vatten från vattenrenaren och vattenvärmaren Solvatten. 
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Text: Sofia Jung / Foto: ChildFund International och Sammy Nyaberi

Det kan vara avgörande med akutinsatser 
i samband med naturkatastrofer som torkan i 
Kenya, men vi måste också lägga fokus på vad 
vi kan göra långt tidigare – innan katastrofen 
har inträffat. Barnfonden arbetar med att stärka 
lokalsamhällens förmåga att hantera effekterna 
av klimatförändringar och olika typer av naturka-
tastrofer för att både samhällen och invånare ska 
vara bättre rustade. I det här arbetet är barnen 
alltid i fokus. I de torra regionerna Turkana och 
Samburu stöder Barnfonden 600 bönder genom 
utbildning så att de kan producera näringsrik 
mat med hög densitet på ett mer hållbart sätt. 
Projektet kommer leda till att 12 000 barn får 
säkrare tillgång till näringsrik mat under torka. 

I Marsabit är Kame och Sabdio hoppfulla om 
att det kommer bli bättre – att brunnarna en dag 
blir fulla av vatten igen, att de har mat för dagen 
och att deras familjer slipper vara utmattade och 
rädda. 

– När det regnar har vi gott om mat och vi mis-
sar ingenting i skolan, avslutar Sabdio. •

Några kvinnor i Bonkole, Marsabit 
Kenya, hämtar vatten från den nya 
brunnen som Barnfonden borrat. 

Den långvariga torkan i Kenya har lett till dödsfall bland boskapsdjur.
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Jag tänkte skriva ett brev till mitt 
fadderbarn – hur gör jag?
Du skickar enklast en hälsning via Min sida. Om 
du är ny fadder är det bra att avvakta en månad 
så att projektet på plats hunnit ta emot dina upp-
gifter innan de får ditt mejl. Du kan också skicka 
ett brev via posten, men just nu är många länders 
postgång påverkad av restriktioner till följd av 
covid-19-pandemin, vilket medfört fördröjningar 
i brevhanteringen.
 

När kommer svaret på mitt brev?
Det är svårt att säga, men räkna med ungefär tre 
månader. Vi har samlat information om brevets 
gång på vår hemsida barnfonden.se/givarsida. 

Svarstiden kan variera, ibland går det snabbare 
om du skickat en hälsning via Min sida, ibland 
dröjer svaret för att barnet med familj är bortres-
ta för säsongsarbete som är vanligt i vissa länder. 
Är du osäker på om ditt brev nått fram eller om 
ett svar är på väg kan du alltid höra av dig till oss 
och fråga. Har du skickat en hälsning via Min Text: Sofia Jung / Foto: Fredrik Salomonsson

När det uppstår frågor och funderingar kring fadderskapet finns vi till hjälp.  
Här svarar Kristina Berg från Barnfondens Givarservice på vanliga frågor från er faddrar.

Kristina Berg är teamledare på Barnfondens Givarservice. Hon finns till hands när det uppstår frågor eller funderingar hos dig som fadder. 

sida kommer svaret i möjligaste mån direkt till 
din mejladress – håll utkik i skräpmappen så det 
inte hamnat där!

Varför kan jag inte se vilka  
mejl jag skickat på Min sida? 
Du får en bekräftelse när hälsningen skickats via 
Min sida, men ingen historik är tillgänglig. Sva-
ret kommer också till din egen mejladress och 
inte till Min sida.

Mitt fadderbarn har  
kontaktat mig på sociala medier  
– vad gör jag? 
Det kan finnas en önskan om att hålla kontakt 
utanför och efter ett fadderskap, både hos fadder 
och fadderbarn. Vi avråder starkt från kontakt 
via sociala medier, både för fadderbarnets och 
fadderns skull. Fadderbarnets integritet och 
säkerhet är mycket högt prioriterade för oss, 
men även faddern kan vid den typen av kontakt 

sättas i svåra situationer, framför allt ur ett etiskt 
perspektiv. Det finns ingen möjlighet för dig som 
fadder att kontrollera om det verkligen är ditt 
fadderbarn som skriver. Svara inte på kontakt via 
sociala medier, utan meddela Barnfonden så tar 
vi kontakt med personal på plats. 

Varför har namnet och åldern  
ändrats på mitt fadderbarn?
Det är inte ovanligt att namn eller födelsedatum 
ändras efter en tid. Många har ingen födelseat-
test hemma och uppger uppgifter muntligt som 
inte är helt korrekta. Namn eller födelsedata kan 
ändras när personal från fadderprogrammet och 
projektet följer upp barnets födelseattest eller 
om familjen fått tillgång till ett sådant. 

Att ha korrekta uppgifter och en födelseattest 
är en rättighet som innebär trygghet, skydd och 
framtid – exempelvis för att få en anställning, 
betyg i skolan, eller kunna anmäla brott. •

Har du en fundering? Du hittar fler frågor och svar på barnfonden.se/givarsida/fragor-och-svar. Du är alltid välkommen  
att höra av dig till Kristina, Julia, Kristin eller Sevgi på Givarservice via info@barnfonden.se eller telefon 040-12 18 85.

Kristina 
ger svar!

NÄR, HUR, 
VARFÖR ... ?



BARNFONDENS GIVARTIDNING NR 2 2021  13

När vi inte kunnat träffas som vanligt under covid-19-pandemin har många 
velat uppvakta nära och kära på distans. Därför tog Barnfonden och Eu-
roflorist tillsammans fram en blombukett som bidrar till vårt arbete med 
att hindra smittspridningen av covid-19. Buketten gör att vi kan skicka en 
värmande hälsning och samtidigt hindra smittspridningen. 

Trots att restriktionerna nyligen tagits bort i Sverige finns covid-19-pan-
demin fortfarande kvar. Många fattiga länder har fortfarande inte tillgång 
till tillräckligt med vaccin och människor lever fortsatt med restriktioner. 

Blombuketter som gläder fler
1,5 miljoner kronor! Så mycket har Euroflorists 
buketter bidragit till barns rätt till ett tryggt liv. 
För åtta år sedan inledde Barnfonden och Eu-
roflorist ett samarbete. Tillsammans skapade vi 
blombuketter med ambitionen att kunna glädja 
fler. Det visade sig finnas ett stort intresse som 
har vuxit sig ännu större under pandemin. 

Barn missar skolan och många familjer hamnar i en svår ekonomisk situa-
tion, vilket påverkar barnen. För att förändra situationen krävs både kun-
skap och resurser och det är här en viktig bukett kommer in i bilden. 

För varje såld blombukett går 200 kronor till att
• öka tillgången till rent vatten och hygien
• utbilda barn och familjer om hur virus och bakterier sprids 
• förebygga smittspridning på några av de mest utsatta  
 platserna i världen.

Sedan i mars 2020 har Euroflorist sålt 1000 av just dessa buketter. Det be-
tyder att vi hittills samlat in 200 000 kronor till Barnfondens arbete med att 
förhindra spridning av covid-19. Och vi ser varje dag att arbetet gör skillnad 
där det behövs som mest. 

Vill du uppmärksamma fars dag 14 november? Då vill vi förstås tipsa om 
Euroflorists fina buketter. Du kan välja en bukett som bidrar till minskad 
smittspridning eller någon av de andra tre buketterna som går till Barnfon-
dens arbete. Oavsett vilken bukett du väljer får du ett gåvobevis om vilket 
arbete buketten bidrar till. Gå in via QR-koden och se vilken bukett som 
du tycker passar bäst! • Text: Sofia Jung / Foto: Euroflorist
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Barnfondens personal

Martina Hibell 
Generalsekreterare

Mikael Sallander Hellman  
Insamlings- och marknadschef

Shona Jennings
Programchef  

Veronica Frobell  
 Ekonomi- och administrativ chef

Catherine Larsson
Programhandläggare

Ellen Gustafsson 
Projektcontroller

Kristin Rosqvist 
 Handläggare Givarservice 

Kristina Berg
Teamledare Givarservice

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
Ansvarig Givarrelationer 

Keeva Duffey
MEL-rådgivare

Barnfonden fyller 30 år
– blicka framåt tillsammans med oss!

Klimatfrågan är en fråga om barns rättigheter!  
I år fyller Barnfonden 30 år och det vill vi fira med en konferens där vi lyfter vår hjärtefråga  

– alla barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat. 

Välkommen till en förmiddag där barns rättigheter är i fokus utifrån ett klimatperspektiv, för  
just detta perspektiv finns alltför sällan med. Vi kan lova ett spännande program med panelsamtal  

och bland våra talare har vi klimatexperter från SMHI och personal från våra fokusländer.  
Vi kommer också att få höra barnens röster, från områden som är hårt  drabbade  

av klimatförändringarnas följder. 

Konferensen är den 1 december 2021 på Studio i Malmö och det finns  
möjlighet att vara med på plats eller digitalt. Mer info om program och anmälan finns här:

barnfonden.se/konferens 
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Medarbetare i fokus

Julia Carlsson

Text: Lovisa Demirci
Foto: Privat

Redan under sin uppväxt fick Julia upp 
ögonen för att det går att resa långt bort 
från turiststråken och komma riktigt nära 
andra kulturer. Hennes familj var flera 
gånger värd för ungdomar från andra länder 
som ville testa att leva tillsammans med en 
svensk familj. 

Julia växte upp i ett litet samhälle i Väs-
tergötland med Lidköping som närmaste 
stad. Under gymnasiet testade Julia själv 
hur det var att bo hos familjer utomlands, 
bland annat i Estland där hon tillbringade 
en sommar. 

När Mexiko stod för dörren gjorde Julia 
samma sak igen. Under en utbytestermin 
läste hon Internationella relationer och 
utvecklingsstudier vid ett universitet i 
Guadalajara och delade lägenhet med en 
mexikansk student.

– Jag tyckte Mexiko City kändes väl 
stort, men den näst största staden Guada-
lajara visade sig vara enorm den med. Där 

blev jag mer säkerhetsmedveten än jag nå-
gonsin varit tidigare. Det var en utmanande 
tid, men samtidigt lärorikt att helt få byta 
kontext och vardagsliv. 

När Julia pluggat klart i Växjö och Lund 
och fått sin kandidatexamen i Freds- och 
konfliktvetenskap ville hon får mer praktisk 
erfarenhet av utvecklingsarbete. 

– Sida har ett program där de skickar ut 
praktikanter via olika biståndsorganisationer. 
Jag fick möjlighet att praktisera i Indien i ett 
halvår och besöka flera projekt i Erikshjäl-
pens regi. Jag fick ge min bild av deras arbete 
och samla material för att kommunicera om 
insatserna.  

Julia minns än i dag den stora gästfrihet 
hon mötte i Indien. Hon blev flera gånger 
hembjuden till familjer hon inte kände tidiga-
re. De öppnade sina hem och bjöd på det lilla 
de hade. På bilden ser vi Julia tillsammans 
med en äldre kvinna. Den är tagen i Madhya 
Pradesh i centrala Indien. Julia minns att 

Barnfondens Givarservice är ett team på fyra personer och här arbetar Julia Carlsson.  
Att hon sökt sig till en global barnrättsorganisation är ingen tillfällighet. Julia trivs som  
allra bäst när hon får kombinera sitt engagemang för utvecklingsfrågor med ett socialt  
arbete. Hon har daglig kontakt med faddrar i Sverige och kollegor runt om i världen. 

kvinnan på bilden var halvsidesförlamad till 
följd av en stroke. 

– Det blev spontant att jag hjälpte henne 
med lite handmassage och stretchning, något 
jag lärt mig av att ha jobbat med strokepa-
tienter i Sverige. Ett vanligt problem när de 
inte kan sträcka ut fingrarna är att det uppstår 
problem med kramp och stelhet, men kan 
också leda till sår och infektioner. Så jag för-
sökte dela med mig av den lilla kunskapen 
jag hade eftersom det inte fanns tillgång till 
några hjälpmedel.

I sitt arbete på Barnfonden har Julia har 
daglig kontakt med faddrar. Samtidigt för 
hon dialog med kollegor i länderna där vi är 
verksamma. Just den här kombinationen trivs 
Julia väldigt bra med och hon är glad att hon 
upplevt utvecklingsarbete på nära håll. 

– Det underlättar att se med egna ögon hur 
biståndsmedel används i praktiken och följa 
hela kedjan, från insamling till hur bidragen 
gör skillnad på plats, avslutar Julia. •



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 

Visste du att det går att ge bort ett 
fadderskap? En ovanligt fin julklapp 
som gör verklig skillnad, i dag och  
i generationer fram. 

Fadderskapet fungerar precis som 
vanligt där du bestämmer vem som 
står som fadder – kanske ett barn, 
barnbarn, partner eller en vän!

Läs om hur det går till att ge bort 
ett fadderskap på  
barnfonden.se/gebort 

Ge bort ett 
fadderskap 

Vårt bästa julklappstips!

– gåvan som ger  
dubbel glädje!


