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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
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Dina åsikter  
har betydelse
Vilka delar kan vi på Barnfonden bli bätt-
re på och vad är våra givare nöjda med? I 
höstas skickade vi för första gången ut en 
givarundersökning för att se vad vi kan 
förbättra genom att inkludera givarnas 
synpunkter.
 
Det långsiktiga  
arbetet byttes till akut-
stöd över en natt
Erfarenheterna på plats och den lokala 
kännedomen är otroligt värdefulla när 
katastrofarbetet ska planeras och genom-
föras. Det har vi fått erfara i Ukraina där 
Barnfonden, genom ChildFund Alliance, 
har varit verksamma i snart 20 år. Tack 
vare upparbetade kontakter med 12 
lokala organisationer kunde vi snabbt 
mobilisera och bidra till stöd redan under 
krigets första dagar. 

Nytt projekt höjer  
barnens röster  
i klimatkampen
På Barnfonden arbetar vi för alla barns 
rätt till trygghet i ett föränderligt klimat. 
Det gör vi för att vi ser att det behövs, 
för klimatkrisen är en barnrättskris! Men 
trots att vi vet detta utesluts barn och 
unga alltför ofta från viktiga samtal om 
sin framtid.

Skola i stället för  
arbete i klimatdrabbade 
Dugda 
När en torka eller annan naturkatastrof 
slår till ökar samtidigt risken för barnar-
bete. Klimatfrågan är med andra ord en 
fråga om barns rättigheter. Etiopien är ett 
land som drabbats hårt av klimatföränd-
ringarnas effekter och i området Dugda 
är följderna tydliga.
 
Medarbetare i fokus
Det var fotbollen som gav henne en 
chans att börja resa. Keeva Duffey visste 
tidigt att hon ville se mer än vad små-
staden i nordvästra USA kunde erbjuda, 
och det var intresset för folkhälsa och det 
svenska välfärdssystemet som fick henne 
till Sverige. 
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Årets kollega 2022 
Karin Bergqvist på 
Barnfonden har korats 
till Årets kollega 2022 
på Giva Sveriges In-
samlingsforum. Priset 
är det enda i sitt slag 
och med utmärkelsen 
vill Giva Sverige lyfta 
fram goda exempel på 
insamling, givande och 
engagemang. Stort 
grattis Karin, önskar 
dina stolta kollegor på 
Barnfonden!  Karin Bergqvist. 

Foto: Linda A
ndersson



 Både det akuta och det långsiktiga arbetet är möjligt tack 
vare det enorma engagemang vi ser från våra givare.   

Vi måste kunna känna för 
flera kriser samtidigt
Det vi ser hända till följd av kriget 
i Ukraina är en humanitär katastrof 
och en barnrättskatastrof. Samtidigt 
som vi följer krigets utveckling mås-
te vi också uppmärksamma andra 
akuta kriser. När en ny kris kommer 
försvinner inte andra i skuggan av 
den – och som människor måste vi 
kunna förstå, känna för och agera på 
flera kriser samtidigt. 

För första gången på lång tid ser 
vi att utvecklingen går bakåt inom 
många områden. Efter covid-19-pan-
demin har tillgången till utbildning 
försämrats och fattigdomen har ökat 
på flera platser i världen. 

Redan innan Rysslands invasion 
av Ukraina befann sig världen i 
den värsta hungerkrisen på 50 år. 
Ukraina är en av världens största 
spannmålsexportörer och för många 
länder i Afrika är det ett hårt slag när 
priser på vete och andra jordbruks-
produkter stiger. Enligt FN befinner 
sig 80 miljoner på flykt främst på 
grund av konflikter och brist på mat. 
Detta i kombination med stigande 
inflation kommer att leda till högre 
kostnader för de mest humanitära 
förnödenheterna.  

Klimatet är ytterligare en kris vi 
absolut inte kan blunda för. Inte 
heller kan vi blunda för konsekven-
serna som påverkar barnen. Både de 
vi redan ser och de vi vet kommer. 
På Barnfonden har vi därför ett ännu 
större fokus på hur klimatföränd-
ringarnas effekter påverkar barns 
rättigheter och vad vi tillsammans 
kan göra för att skapa motstånds-
kraftiga invånare och samhällen. 

Om ett par månader är det riks-
dagsval och tillsammans med andra 
organisationer i civilsamhället står 
vi upp för vikten av att Sverige be-
håller enprocentsmålet för bistånd. 
Behoven är större än någonsin och 
det är kort sagt inte läge att skära i 
biståndsbudgeten. Vi ser också med 
fasa på hur Sverige planerar att ta 
resurser från världens fattigaste för 
att finansiera flyktingmottagandet i 
ett av världens rikaste länder. Vi kan 
bättre än så. Vi kan dela med oss 
av vår rikedom utan att knapra på 
biståndet.

Vi finns mitt i utvecklingen och 
vi kan bidra mer. Läs mer i detta 
nummer om vad Barnfonden gör på 
plats i Ukraina och om vårt arbete 
mot barnarbete i Etiopien. Både det 
akuta och det långsiktiga arbetet är 
möjligt tack vare det enorma enga-
gemang vi ser från våra givare. • 

Martina Hibell,
Generalsekreterare
Barnfonden
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För dig som
fadder

Har du koll på Min sida? 
Det är lätt att registrera sig 
om du inte redan gjort det. 
Här hittar du information 
om fadderbarnet och du kan 
skriva digitala brev. 
www.barnfonden.se/min-sida

Storsäljaren i vår gåvoshop
En av de gåvor som säljer bäst i Barnfondens Gåvoshop är den bärbara 
vattenrenaren Solvatten. En fantastisk uppfinning som räddar liv och som 
har utvecklats för familjer som inte har tillgång till el. En Sol-
vatten-gåva för 200 kronor ger en familj rent vatten i ett år. 
Stort tack alla som stödjer vårt arbete genom att köpa gåvor 
som gör verklig skillnad.
www.barnfonden.se/gavoshop/solvatten/ 

Barnfondens Givarservice samlad, från vänster Julia Carlsson, Kristin Rosqvist, Kristina Berg och Sevgi Até.  Foto: Fredrik Salomonsson



Givarundersökningen hjälper oss att bli 
bättre. Genom att få ta del av våra giva-
res perspektiv kan vi lättare prioritera 
vårt arbete och bli ännu tydligare i vår 
kommunikation. Vi vill att givaren ska få 
relevant information som är efterfrågad. 

Kristina Berg är teamledare på Barn-
fondens Givarservice, där de tillsam-
mans tagit fram undersökningen och 
följt upp resultatet. 

– Jag vill verkligen lyfta hur mycket 
det här hjälper oss. Många har svarat på 
frågorna och även kommit med kom-
mentarer som vi nu arbetar med att följa 
upp, berättar Kristina.

På en femgradig skala har 88 procent 
av dem som svarat gett mellan fyra och 
fem stjärnor på frågan hur de upplever 
att vara givare. Det är en siffra vi är otro-
ligt glada för! 

Kommentarerna rör 
oftast fadderskapet
I undersökningen har vi valt att fokusera 
på vår hemsida, nyhetsbrev, direkt-
kontakt via telefon och e-post samt på 
tidningen du nu håller i din hand. Det 
har även funnits möjlighet att lämna 
kommentarer, och det har många valt 
att göra.

– Hälften av kommentarerna rör själva 
fadderskapet. Många upplever att avslu-
ten känns abrupta och hastiga. Detta är 
en viktig påminnelse om att vi behöver 
fortsätta att kommunicera om fadder-
skapets upplägg. Vi gör allt vi kan för att 
förbereda, men oftast sker ett avslut utan 
förvarning och det är viktigt att lyfta.

Kristina berättar vidare att en del har 
tagit upp Mina sidor och lämnat förslag 
på vad som kan bli bättre. Mina sidor har 
funnits i snart två år och är en tjänst som 
vi arbetar med att utveckla. I det arbetet 
är förstås användares upplevelser och 

Vilka delar kan vi på Barnfonden bli bättre på och vad är  
våra givare nöjda med? I höstas skickade vi för första gången  
ut en givarundersökning för att se vad vi kan förbättra genom  
att inkludera givarnas synpunkter. Här berättar vi mer om  
responsen och hur vi nu går vidare. 

 Nya givare är  
en förutsättning  
för att arbetet ska  
fortsätta. Kristina Berg

kommentarerna som vi har fått in från 
dem den viktigaste utgångspunkten.

Ett annat område vi fått in kom-
mentarer om är marknadsföring. Att 
Barnfonden syns i tidningar och tv eller 
på reklamskyltar väcker frågor om vilka 
kostnader det för med sig.  

– De utrymmen vi får är antingen 
helt gratis, eftersom de annars hade varit 
outnyttjade, eller så är de kraftigt rabat-
terade. Nya givare är en förutsättning 
för att arbetet ska fortsätta, så all mark-
nadsföring är en investering som behövs, 
förklarar Kristina. 

Ny undersökning med 
fokus på fadderskapet 
Givarundersökningen 2021 var den 
första i sitt slag från Barnfonden. Vi 
kommer att följa upp den årligen och 
skicka ut den digitalt via e-post. Åter-
kom gärna till oss om du inte har fått 
undersökningen och behöver uppdatera 
din e-postadress.  

I mars genomförde vi ytterligare en 
undersökning. Den här gången var det 
en fadderundersökning som handlade 
om kommunikationen från fadderbar-
net och länderna vi verkar i. Även den 
syftade till att öka vår förståelse och lära 
oss mer om vad våra faddrar tycker är 
viktigast att få ta del av. På så vis kan vi 
utveckla rätt områden för att skapa den 
bästa möjliga upplevelsen av fadder- 
skapet. 

Våra undersökningar är ett sätt att få 
en samlad bild av vårt arbete, sett från 
givarens horisont. Det går som alltid bra 
att även kontakta Barnfondens Givarser-
vice via e-post eller telefon om du har 
frågor eller synpunkter. Du når oss via 
e-post info@barnfonden.se eller på 
telefon 040-12 18 85. 

Text: Lovisa Demirci 

På en femgradig skala har 88 procent av dem 
som svarat gett mellan fyra och fem stjärnor 

på frågan hur de upplever att vara givare.

88%

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

Testamentsgåva för framtiden
Barnfonden samarbetar med juristbyrån Lawly och 
via dem har du möjlighet att upprätta ditt testamente 
kostnadsfritt. Genom att inkludera Barnfonden i ditt 
testamente är du med och kämpar för barnens rätt 
till trygghet även i framtiden. Oavsett storlek gör en 
testamentsgåva skillnad för många barns framtid.
www.barnfonden.se/testamente 
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Vi finns här för dig! 
Har du frågor, funderingar 
eller om du vill uppdatera 
kontaktuppgifter. Du är 
alltid välkommen att höra 
av dig till Givarservice: 
info@barnfonden.se eller 
040-121885

Årsrapport 2021 
Läs om vårt arbete 
och vad vi uppnått 
i Barnfondens 
årsrapport 2021., 
www.barnfonden.
se/ekonomi
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Det långsiktiga  
arbetet byttes 

till akutstöd 
över en natt

En akutinsats i krig skiljer sig på många sätt från 
det långsiktiga utvecklingsarbetet. Men erfaren-
heterna på plats och den lokala kännedomen 
är otroligt värdefulla när katastrofarbetet ska 
planeras och genomföras. Det har vi fått erfara 
i Ukraina där Barnfonden, genom ChildFund 
Alliance, har varit verksamma i snart 20 år. Tack 
vare upparbetade kontakter med 12 lokala orga-
nisationer kunde vi snabbt mobilisera och bidra 
till stöd redan under krigets första dagar. > 
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Tidigt i vår hade hälften av alla barn i Ukraina tvingats att lämna sina hem.  Foto: Giovanni Diffidenti/WeWorld

 ”När jag läser är jag inte rädd”, berättar Timur 9 år 
som alltid har med sig sin bok till skyddsrummet. 
 Foto: ChildFund Irland 

tt engagemanget är stort för 
Ukraina har inte undgått någon. 
Många väljer att stödja en eller 
flera organisationers insamlingar, 
andra öppnar upp sina hem eller 

hjälper till att lära ut svenska till nyanlända flyk-
tingar. Inom Barnfonden har vi märkt samma 
stora engagemang och ni är många som bidrar till 
vårt arbete. 

Akutinsatsen i flera områden i Ukraina hand-
lar främst om att se till att barn och familjer får 
tillgång till mat, vatten, medicin, hygienartiklar 
och andra förnödenheter. Vi bistår också vid 
evakueringar. 

Skapa trygghet i en kaotisk situation
Det är en mycket svår situation även för perso-
nalen hos våra partnerorganisationer på plats. 
De arbetar i ett krigsområde och har dessutom 
samtidigt sina egna familjer och barn att tänka på 
och oroa sig för, säger Barnfondens generalsekre-
terare Martina Hibell och fortsätter:

– Men de gör nu allt för att även andra utsatta 
barn ska kunna evakueras från de krigsdrabba-
de områdena, få mat, mediciner, vatten och så 
mycket trygghet som möjligt i den situation som 

råder. Utan dem hade vi inte kunnat nå fram och 
göra skillnad.

En viktig del i vår akutinsats är att ge barn 
psykosocialt stöd och på så sätt stärka deras 
känsla av trygghet. Hittills har vi kunnat ge stöd 
till tusentals barn och familjer i både östra, södra 
och västra Ukraina. 

Onlinelektioner för barn
Livet för miljontals barn i Ukraina förändrades 
bokstavligen över en natt och vardagen i skolan 
tillhörde plötsligt en annan verklighet. I den här 
typen av krissituation är alla sätt att skapa en 
känsla av normalitet extremt viktiga för barns 
välmående, både på kort och lång sikt. Vi anord-
nar därför onlinelektioner där kunskapen och att 
lära sig nytt inte är det viktigaste. Det främsta 
syftet med lektionerna är i stället att ge barnen 
möjlighet att tänka på något annat en liten stund. 
200 lärare hjälper till att göra onlinelektionerna 
möjliga. 

Det här gör vi på plats
Precis som i allt vårt arbete är barnen vårt 
främsta fokus. Genom ChildFund Alliance har 
Barnfonden arbetat tillsammans med lokala part-

 Jag vill rikta ett jättestort tack till 
alla er som bidragit med stöd till vår 
akutinsats i Ukraina. Gensvaret på vår 
insamling har varit fantastiskt. 
Martina Hibell
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Herman, 6 år, vävde en matta till förmån för barnen i 
Ukraina.  Foto: Privat 

På barnsjukhuset i Lutsk har de flesta barn och personal evakuerats till Polen. ChildFund Alliance arbetar med 
cancersjuka barn på detta sjukhus sedan många år tillbaka och fortsätter att ge stöd till de fåtal barn och famil-
jer som är kvar på sjukhusets onkologi-avdelning.  Foto: Giovanni diffidenti / WeWorld

En pojke leker på ett fält i Dnipro i Ukraina. Platsen 
har använts som övningsplats för civilförsvaret i 
kampen mot den ryska armén.  Foto: Patrick Tombola/WeWorld

Här är några av  
de insatser vi  
hittills har gjort:
• Mat till barn som bor på barn-
hem i Lviv och Ivano-Frankivsk, 
samt barnmat och blöjor till små 
barn i Mykolaïv i södra Ukraina.

• Finansiering av fordon och 
drivmedel som används för 
förflyttning och evakuering av 
civila i Kiev.

• Inköp och distribution av 
mat och medicin till 1 000 barn 
i Lysychansk i östra Ukraina, 
inklusive barn som är på barn-
sjukhus.

• Psykosocialt stöd för barn i 
Ivano-Frankivsk.

• Etablering av barnskyddsnät-
verk i Severodonetsk-distriktet 
i östra Ukraina och varm mat till 
barn som sökt skydd i skolbygg-
naders källarlokaler.

• Hjälp med att evakuera en 
stor barngrupp från ett tåg som 
blev beskjutet i närheten av 
Lysychansk.

• Etablering av kontakt med 38 
familjer i Kiev som har barn med 
funktionsnedsättning. 

• Förberett evakuering av barn 
från barnhem och internatskolor 
i Lviv till landsbygden eller till 
grannländer.

• På barnsjukhuset i Lutsk har 
de flesta barn och personal eva-
kuerats till Polen. Vi har genom 
ChildFund Alliance arbetat med 
cancersjuka barn på detta sjuk-
hus sedan många år tillbaka och 
vi fortsätter att ge stöd till de 
fåtal barn och familjer som inte 
kunnat lämna sjukhusets onko-
logiavdelning.

nerorganisationer över nästan hela Ukraina sedan 
2004. Tidigare har utvecklingsarbetet varit in-
riktat på att ge långsiktigt stöd till barnhem och 
barnkliniker för cancersjuka barn. 

Sedan krigets utbrott har insatserna omprio-
riterats och fokus är nu på akut nödhjälp. Samti-
digt arbetar vi med att stödja de barn vi tidigare 
arbetat med. Barn som redan före kriget var 
särskilt sårbara. 

Enormt engagemang!
En av många i Sverige som valt att engagera 
sig för Ukraina är sexårige Herman. Han går i 
förskoleklass och på en lektion fick han väva en 
liten matta. Han bestämde sig direkt för att sälja 
den till högstbjudande och att pengarna skulle 

gå till Barnfondens akutinsats i Ukraina. Han 
ville särskilt stötta andra barn. Det högsta budet 
fick Hermans mamma in via Instagram och det 
landande på 2 000 kronor. En summa som föräld-
rarna valde att matcha. 

 
TACK!
Jag vill rikta ett jättestort tack till alla er som 
bidragit med stöd till vår akutinsats i Ukraina. 
Gensvaret på vår insamling har varit fantastiskt. 
Det värmer oss att se hur stort ert engagemang är 
för barn som lever under katastrofala omständig-
heter. Varje gåva, liten som stor, gör skillnad i 
denna svåra situation, avslutar Martina. • 

 Text: Lovisa Demirci
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Nytt projekt höjer barnens 
röster i klimatkampen

På Barnfonden arbetar vi för alla barns rätt 
till trygghet i ett föränderligt klimat. Det gör 
vi för att vi ser att det behövs. Klimatkrisen 
är en barnrättskris! Men trots att vi vet  
detta utesluts barn och unga alltför ofta från 
viktiga samtal om sin framtid. 

Barn och unga måste få sina röster hörda i klimatdebatten.  Foto: Alessandro Biascioli

Sofia Jung är kommunikatör på Barn-
fonden och den som håller i projektets 
alla trådar.  Foto: Elin Prins

Just nu driver Barnfonden kam-
panjen #climateaffectschildren 
där vi samlar in röster i form av 
plakat från barn och unga över hela 
världen. Dessa tar vi sedan med 
till några av de viktigaste klimat-
mötena under året, bland annat till 
Stockholm+50. 

Genom att presentera plakaten 
på events och konferenser kommer 
röster från ungdomar att höras och 
uppmärksammas av politiker, be-
slutsfattare och allmänheten.

Varför är det viktigt att  
barns röster hörs?
Klimatförändringarna påverkar 
många barns möjlighet att få till-

gång till det mest grundläggande, 
som näringsrik mat och rent vatten. 
De bidrar också till fler bränder, 
översvämningar och cykloner, och 
äventyrar på så sätt barns säkerhet.

– Vi behöver inkludera barn och 
unga i frågor som rör dem, utan 
deras perspektiv kan vi aldrig nå en 
hållbar förändring, säger Sofia Jung 
kommunikatör på Barnfonden och 
projektledare för kampanjen. 

Klimatförändringarna driver 
fattiga familjer i djupare fattigdom. 
Och vi kan se att det i sin tur leder 
till olika former av övergrepp och 
våld mot barn. Detta är en koppling 
till klimatförändringarnas effekter 
som det sällan pratas om.  

Plakaten samlas in under våren
Barn och unga mellan 14 och 24 år 
har under våren, till och med slutet 
av april, kunnat delta i uppropet 
genom att skicka in bilder på plakat 
med budskap de vill lyfta. En jury 
bestående av representanter från 
Malmös ungdomsråd och Tillsam-
mans i Förening arbetar nu med att 
välja ut vilka plakat som ska visas 
upp.

 
Sverige står som värd  
för Stockholm+50
I juni arrangeras Stockholm+50 
– ett internationellt möte som 
uppmärksammar FN:s första mil-
jökonferens som ägde rum i Stock-
holm för 50 år sedan, 1972. Sverige 
står värd för mötet och syftet är 
att bidra till att öka takten i om-
ställningen mot hållbara och gröna 
samhällen, skapa fler jobb och en 
miljö i balans för alla, där ingen 
lämnas utanför. 

– För att ingen ska lämnas utan-
för är det jätteviktigt att barns och 
ungas röster finns representerade 

på plats. Barnfonden kommer 
därför att visa upp plakaten som vi 
fått av ungdomar från olika delar av 
världen under eventet, säger Sofia. 

Plakaten kommer även följa med 
till Globala torget under Bokmäs-
san. Det är en mötesplats för bland 
annat civilsamhället, myndigheter, 
privatpersoner och skolor. Klimat-
krisen är ett av Bokmässans teman 
i år och här vill vi vara på plats för 
att lyfta hur viktigt det är att barns 
och ungas röster finns med i sam-
talen för en rättvis hållbar global 
utveckling.

Det kan komma att bli fler 
events, så håll utkik! •

 Text: Lovisa Demirci

 Vi behöver 
inkludera barn 
och unga i 
frågor som rör 
dem, utan de-
ras perspektiv 
kan vi aldrig 
nå en hållbar 
förändring. 
Sofia Jung



BARNFONDENS GIVARTIDNING NR 1 2022  11

”Vi får komma nära 
någon väldigt långt bort”
Den 20 maj är det Barnfondens brevskrivar-
dag. En dag när vi vill uppmuntra alla våra 
faddrar att skriva ett brev, antingen via post 
eller enkelt på Min sida. Här bjuder vi på 
inspiration från två av våra faddrar som både 
älskar att skriva och att få brev. 

För Niklas Lindh och hans dotter Elvira är brevskrivningen en viktig del av fadderskapet.  Foto: Privat

På bilden ser vi några ungdomar från Kratie i Kambodja som samlats för att skriva 
brev till sina faddrar.  Foto: ChildFund Kambodja

– När det kommer ett brev på pos-
ten från Uganda väcker det något 
starkt inombords. Elvira och jag 
öppnar det högtidligt tillsammans. 
Vi får lära känna hennes ”fadder-
syster” och mitt fadderbarn lite 
mer. Hon skriver att hon är en frisk 
12-åring som bor med sina föräldrar 
och att hon är intresserad av ve-
tenskap och matlagning, berättar 
Niklas Lindh, som har varit fadder 
hos Barnfonden i drygt ett år.

Tioåriga Elvira brukar skriva 
brev tillsammans med pappa Nik-
las och skicka med en teckning och 
ibland en bild från sin skola.

– Jag tycker att det är kul att få 
vara med och göra skillnad. Det är 
väldigt roligt att få brev från min 
faddersyster och att skriva brev till 
henne, säger Elvira, och fortsätter:

– Jag lär mig hur det kan vara  
att leva i ett helt annat land långt 
bort, och att få vara med och  
hjälpa en familj till ett lite bättre  
liv känns bra.

Tips från fadderbarnen 
Så vad är bra att skriva i ett första 
brev? Vi har fått många tips från 
fadderbarnen och deras familjer om 
vad de vill läsa. Det är uppskattat 

att du berättar om dig själv och din 
familj. Vad du tycker om att göra på 
din fritid och om platsen du bor på. 
Ställ gärna enkla frågor, det gör det 
lättare för ditt fadderbarn att svara 
på breven.

Det behövs väldigt lite. En kort 
hälsning till ditt fadderbarn är alltid 
uppskattad och via den digitala 
brevskrivningen på Min sida kan 
du dessutom enkelt bifoga en bild 
till din hälsning. • Text: Lovisa Demirci
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I Etiopien är torkan den värsta man har sett på 
över 40 år. Nästa 26 miljoner människor beräk-
nas vara i behov av humanitärt bistånd. Dugda 
ligger på landsbygden och de flesta av familjerna 

Projekt i fokus:

Skola i stället för arbete  
i klimatdrabbade Dugda

När en torka eller annan naturkatastrof slår till ökar sam-
tidigt risken för barnarbete. Klimatfrågan är med andra 
ord en fråga om barns rättigheter. Etiopien är ett land 
som drabbats hårt av klimatförändringarnas effekter och 
i området Dugda är följderna tydliga. Vårt projekt för att 
stoppa barnarbete är nu inne på sitt andra år och det lokala 
engagemanget är stort bland både barn och vuxna. 

Catherine Larsson, näst längst till höger, på besök hos en kvinnogrupp i Etiopien.

här är beroende av jordbruk. Till följd av torkan 
har många barn i området tvingats arbeta för att 
bidra till försörjningen hemma. Skolan blir direkt 
lidande och barnens trygghet äventyras. 

– Vi ser ofta hur utsattheten i ett föränderligt 
klimat leder till barnarbete, berättar Catherine 
Larsson, programhandläggare på Barnfonden 
och projektansvarig.

Barnarbete – ett brott mot  
barnkonventionen
I Etiopien i dag tvingas omkring 16 miljoner 
barn mellan 5 och 17 år att arbeta. I den här siff-
ran ingår arbete i hemmen och på gatan, i indu-
strier och på jordbruk samt inom sexhandeln. 

Barnarbete är ett brott mot barnkonventionen. 
Trots att de flesta stater i världen förbundit sig 
till barnkonventionen förekommer barnarbete. 
Några av de vanligaste orsakerna är traditionen 
med jordbruk där barnen förväntas bidra, för-
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Flera ovanligt korta och mindre förutsägbara regnsäsonger har lett till svår torka i Öst- 
afrika. Södra och sydöstra Etiopien är några av de platser som är särskilt hårt drabbade. 
Krisen förvärras ytterligare av pågående konflikter och covid-19-pandemin.

Behoven på plats är stora och Barnfonden arbetar genom vårt nätverk ChildFund  
Alliance och lokala partners för att stödja så många barn och familjer som möjligt som 
drabbas av torkan. Detta är några av delarna i den pågående insatsen:
•  Ge fler familjer tillgång till näringsrik mat.
•  Underlätta för barn att fortsätta sin skolgång. 
•  Stärka strukturer i samhället som bidrar till att skydda barn.
•  Bidra till att minska konfliktrisker som följer i klimatkatastrofernas fotspår.
•  Bistå med kontantstöd som täcker familjernas basala behov.
Läs mer om vår akutinsats på www.barnfonden.se/torka

Barnarbete är ett brott mot barnkonventionen. En vanlig orsak är traditionen av jordbruk där barnen  
förväntas bidra.  

äldrars arbetslöshet och att många migrerar till 
närliggande regioner för att hitta jobb. Det finns 
en förväntan på barnen att de ska bidra till hus-
hållskassan när familjen lever i stor fattigdom.

Pandemin har ökat trycket på barnen
Under covid-19-pandemin har skolor varit 
stängda och redan utsatta familjer har hamnat i 
djupare fattigdom. Reserestriktioner har också 
gjort det svårt att få tag på det mest nödvändiga. 
Den här situationen har ökat trycket på att barn 
ska arbeta för att stötta sina familjer ekonomiskt. 
Vi ser samma mönster vid andra kriser, till exem-
pel naturkatastrofer och konflikter. Dessa om-
ständigheter sätter press på familjer vilket i sin 
tur leder till att fler barn tvingas arbeta, migrera 
eller gifta sig innan de är 18 år.

Olika arbete beroende på om  
du är flicka eller pojke
Kvinnor och flickor förväntas ofta ta hand om 
hushållet och barnen, vilket blir särskilt tydligt 
vid en katastrof. Då får också flickor gå långa 
sträckor för att hämta vatten, ved och annat 
bränsle. Vägen kan vara riskabel och flickorna 
riskerar att utsättas för övergrepp. Förutom att 
deras trygghet äventyras innebär den långa vand-
ringen att de är trötta när de sedan kommer till 
skolan. Pojkarna blir i stället ivägskickade för att 
hitta arbete på större jordbruk, som herdar eller 
gatuförsäljare.

Så här rustar vi både samhällen och invånarna 
Barnfondens projekt för att stoppa barnarbetet är 
mer angeläget än någonsin. I Dugda stärker vi de 
system som finns för att skydda barn, samtidigt 
som vi arbetar direkt med föräldrar och barn. Att 
få barn och unga att höja sina röster och bättre 
känna till sina rättigheter är också en viktig del 
i projektet.

– Detta är ett jättespännande projekt där vi 
arbetar med samhällets strukturer för att skydda 
barn mot barnarbete, samtidigt som vi bygger 
motståndskraft. Dugda är nämligen hårt drabbat 
av klimatpåverkan och konsekvenserna av det 
är bland annat torka och erosion. Vi ser ofta hur 
utsattheten i ett föränderligt klimat leder till 
barnarbete, säger Catherine. 

 
Detta gör Barnfonden på plats
När familjer inte kan försörja sig är risken stor att 
barn tvingas arbeta. Vi arbetar därför för att famil-
jer i Dugda ska ha resurser som täcker deras basa-
la behov. En del i detta är barnens utbildning.

Inom projektet arbetar vi också med skolor, 
där en del av undervisningen handlar om barns 
rättigheter. När både barn och vuxna känner till 
sina rättigheter är det lättare för dem att agera i 
beslut som rör deras framtid.

Information ska finnas på barnens villkor.  
Vi arbetar med att skapa barnvänligt material där 
det finns information om barns rätt till trygghet 
och skydd, med fokus på barnarbete.

Barnfondens projekt mot barnarbetet i  
Dugda startades våren 2021 och kommer att 
pågå i två år. • 

 Text: Fredrik Salomonsson & Lovisa Demirci / Foto: Barnfonden

 Detta är ett jättespännande  
projekt där vi arbetar med  
samhällets strukturer för att  
skydda barn mot barnarbete,  
samtidigt som vi bygger  
motståndskraft. 
Catherine Larsson

AKUTINSATS EFTER 
LÅNGVARIG TORKA
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Genom Barnfonden kan idrottslaget eller skolklassen samla in 
pengar till lag- och klasskassan och på samma gång göra skillnad 
för familjer i torkans Kenya.

I stället för att sälja prylar, kakor eller godis är det en gåva med 
rent vatten till familjer i Kenya som säljs. Utöver att bidra till en livs-
viktig gåva slipper klassen eller laget både administration och att 
leverera ut varor till dem som handlat. 

Gåvan går till den svenska uppfinningen Solvatten som Barnfon-
den samarbetar med. Solvatten är en vattenrenare som fungerar 
med hjälp av solljus.

50 procent av gåvan som säljs går till klassen eller laget. Gör en 
intresseanmälan på vår hemsida där all praktisk information finns 
samlad. Här finns också tips på vad som är bra att tänka på när det 
gäller barnens trygghet och säkerhet i samband med försäljning: 

www.barnfonden.se/klasskassa

Bästa sättet 
att samla till 
klasskassan



Medarbetare i fokus

Keeva 
Duffey 

Text: Lovisa Demirci / Foto: Fredrik Salomonsson

Keeva beskriver naturen där hon vuxit upp 
som väldigt lik den i norra Sverige. Ett land-
skap med berg, skog och sjöar. När hon bör-
jade resa runt i USA väcktes en stark lust att 
se mer av världen. Som 16-åring fick Keeva 
ett stipendium för att gå på fotbollscollege i 
en annan närliggande stat. Där började hon 
också träna unga tjejer, och som enda kvinn-
liga tränare blev hon erbjuden att resa till 
Filippinerna för att träna ett pojkfotbollslag. 

– Resandet och jobbet som tränare gav 
mig en större förståelse för ojämlikheter 
mellan könen och inte minst inom idrotten. 
Jag började därför läsa idrottsvetenskap 
hemma i USA för att kunna navigera mer 
inom området, berättar Keeva.

Efter studierna väntade några år runt om 
i världen där Keeva undervisade i engelska, 
bland annat i Japan, Ungern och Brasilien. 
Att valet föll på Sverige när det sedan blev 
dags för en masterutbildning var ingen 
tillfällighet, berättar Keeva:

– Jag kände ett starkt behov av att få för-
djupa mig i folkhälsa och genusfrågor och när 
det kommer till de här områdena är Sverige 
i framkant. Mycket tas förgivet här men jag 
kommer från ett samhälle där det råder en 
annan syn både på jämlikhet och på hälso- 
och sjukvård. 

Planen var att Keeva skulle lära sig mer 
om modellen för den svenska folkhälsan och 
sedan ta med sig de nya kunskaperna hem 
till USA. Nu sex år senare kallar hon Malmö 
för hemma och har inga planer på att flytta 
härifrån. 

– En bidragande orsak till att jag har 
stannat är att jag träffade min man här. Han 
kommer från Palestina och Sverige har för oss 
båda blivit en plats där vi känner oss hemma 
och kan vara oss själva. Vi är från olika kultu-
rer men vi har landat här, säger Keeva. 

Det var under en praktik på Futebol dá 
força, som arbetar för att stärka tjejers rät-
tigheter och möjligheter genom fotboll, som 

Det var fotbollen som gav henne en chans att börja resa. Keeva Duffey visste tidigt  
att hon ville se mer än vad småstaden i nordvästra USA kunde erbjuda och det var intresset  
för folkhälsa och det svenska välfärdssystemet som fick henne att åka till Sverige. 

Keeva fördjupade sig inom MEL. Det står för 
Monitoring, Evaluation and Learning och i 
dag är hon rådgivare inom just detta område 
på Barnfonden. 

– Många organisationer har traditionellt 
arbetat med att enbart räkna hur många de 
har nått ut till, utan att gå på djupet i hur 
stödet har hjälpt.

Keeva ger ett exempel med när skolbarn får 
pennor och papper. För att det stödet ska bli 
hållbart måste vi veta hur dessa pennor och 
papper gör mest nytta. Vad händer när de tar 
slut, får de nya då? Har de ryggsäckar att bära 
dem i så att de inte förstörs när det regnar på 
väg till skolan? Finns det bänkar så att de har 
något att skriva på? 

– Vi måste alltid ta hänsyn till otroligt 
många aspekter när vi arbetar med långsiktig 
utveckling och ha ordentligt med underlag 
när vi ska utvärdera nästa steg, avslutar Barn-
fondens MEL-rådgivare Keeva. • 
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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 

Ge din gåva via Swish 901 30 20 eller Plusgiro 90 13 02-0
Följ oss gärna på www.facebook.com/barnfonden

Stort tack för att du 
stödjer vårt arbete. 
Tillsammans skapar vi en  
förändring som varar! 


