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Frisörbesök som
räddar världen

Ge bort ett
mirakelträd i jul

Barnfonden
i Uganda

TILLSAMMANS GÖR
VI MER FÖR FLER
I det här numret av Barnfondens tidning kan du läsa om Sokhom och Phhoung i
Kambodja, som hoppade av skolan för att börja arbeta, och om Juliette i Uganda,
som kanske inte får börja skolan alls. Tre barn vars liv visar att Barnfondens arbete för
utbildning, hälsa och försörjning verkligen behövs. Som fadder och givare är du med
och stöder ett långsiktigt arbete som vi utför tillsammans med barn och familjer för att
fler barn ska få gå i skolan, kunna få vård om de är sjuka och ha möjlighet att försörja
sig själva när de blir vuxna. Dessutom vill vi att barn ska få känna sig trygga. Att de inte
ska utsättas för någon form av våld, misshandel, sexuella övergrepp eller exploatering
kan tyckas vara en självklarhet, men för många barn ter sig verkligheten annorlunda.

”Som
fadder
är du med
och stöder
ett långsiktigt
arbete”

Tillsammans med andra organisationer var Barnfondens internationella nätverk
ChildFund Alliance med och drev igenom ett eget delmål (16.2) om att stoppa allt
våld och utnyttjande av barn inom ramen för FN:s globala utvecklingsmål Agenda
2030. Nu har vi tagit initiativ till ett projekt där barn och ungdomar tillsammans med
sina föräldrar och representanter för civilsamhället och myndigheter hjälps åt att
identifiera områden där barn riskerar att utsättas för våld. Syftet är både att ge barn
möjlighet att vara med och påverka i en fråga som rör dem och att ställa beslutsfattare och ansvariga för barns rättigheter till svars om vad som verkligen görs för att
delmål 16.2 ska realiseras.
Andra organisationer och nätverk bjuds in att använda samma metod för att vi
tillsammans ska kunna påverka och involvera så många som möjligt. Att regeringar,
myndigheter, organisationer och nätverk samarbetar med varandra
mot gemensamma mål är ju en förutsättning för att de ambitiösa 17
huvudmålen och de 169 delmålen i Agenda 2030 ska förverkligas.
Samarbetar med andra gör Barnfonden också i Sverige, där vi i år
för första gången deltar i riksinsamlingen Världens barn, ett samarbete
mellan Radiohjälpen, 15 organisationer och SVT och SR P4. Tillsammans är vi närmare 100 000 som engagerar oss för att samla in bidrag
för att göra utsatta barns liv bättre. Vill du bli en av oss? Läs mer om
Världens barn i den bifogade foldern.
Tack för att du stöder vårt arbete!

Carolina Ehrnrooth
Generalsekreterare

Barnfonden är en hjälporganisation som
arbetar för att utsatta barn i Afrika, Asien
och Latinamerika ska få gå i skolan, få tillgång till hälsovård och skyddas mot våld
och utnyttjande. Vi ger familjer möjlighet
att försörja sig själva och tillsammans
med barnen skapar vi hållbar utveckling
i det omgivande samhället. Barnfonden
är en del av ChildFund Alliance.
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Utbildning är en viktig del av
Barnfondens verksamhet. Alla barn har
rätt att gå i skolan och vi arbetar varje
dag med att få fler barn att börja,
fortsätta och gå klart skolan.
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I år är Barnfonden
med i Sveriges största
insamlingskampanj,
Världens Barn. Det är vi
mycket stolta över. För
mer information om insamlingen Världens Barn, läs
bilagan som följer med
detta nummer.

Många fadderbarn uppskattar att få en extra gåva eller en hälsning från sin fadder.

DET ÄR INTE FÖR SENT ATT
GE EXTRA GÅVA TILL JUL!
Många faddrar väljer att ge en extra gåva till jul.
Det är ett välkommet tillskott för familjer som befinner sig i en tuff ekonomisk situation.
Om du ännu inte har gett en extra gåva, och
vill göra det, så är det inte för sent. Möjligen hinner
gåvan inte fram till jul, men den är uppskattad
oavsett. Som fadder har du möjlighet att ge ditt

fadderbarn extra gåvor på upp till 1 000 kr per år.
Du kan så klart även skicka en julhälsning till ditt
fadderbarn.
Om du behöver information om hur du ska göra
för att ge en extra gåva, ring oss på 040-121885,
eller mejla till info@barnfonden.se, så hjälper vi
dig!

LÄR DIG MER OM ARBETET MOT KÖNSSTYMPNING I ETIOPIEN
Den 17 november deltar Barnfonden
vid Mänskliga rättighetsdagarna som i
år går av stapeln i Malmö. Barnfondens
programchef Martina Hibell kommer
då att berätta mer om vårt arbete mot
könsstympningar i Etiopien. Dessutom presenterar Barnfondens generalsekreterare Carolina
Ehrnrooth nya spännande resultat från Barn-

fondens årliga globala undersökning,
Small Voices Big Dreams. Undersökningen ger 6000 barn i 40 länder
runt om i världen, som annars sällan
kommer till tals, möjlighet att ge sin syn
på frågor som är viktiga för dem. Kom gärna
dit och lyssna om du har möjlighet! Läs mer om
programmet på www.mrdagarna.nu

Barnfonden gör Etiopien mer klimatsäkert
Barnfonden genomför under
de kommande 18 månaderna
ett klimatprojekt i Etiopien med
stöd av Musikhjälpen. Syftet är
att ge Dugda-distriktet, som
ligger en bit söder om huvudstaden Addis Abeba och
som stöds av många svenska
faddrar, bättre förutsättningar att
klara av klimatförändringarna,

och att göra livsmedelsförsörjningen, samt tillvaron i stort, tryggare för människorna där. De
som drabbas hårdast av olika
naturkatastrofer är ofta små barn
och kvinnor.
Konkret handlar insatsen om
att förbättra och effektivisera
jordbruket och boskapsskötseln,
stärka förutsättningarna för

mer diversifierade inkomstkällor
samt att få hushåll, skolor och
samhället i stort att agera mer
klimatsmart. Klimatet är svårt att
påverka i det korta perspektivet,
men det finns många sätt att
göra samhället mindre utsatt för
vädrets makter.
Läs mer om projektet på Barnfondens hemsida.

I stora delar av Etiopien råder
det inte längre akut brist på
vatten.

Det regnar i
Etiopien igen
Etiopien och stora delar av
Afrika har under året drabbats hårt av torkan som följt
på väderfenomenet El Niño.
Uteblivet regn under 2015
och början av 2016 har lett
till livsmedelsbrist i stora delar
av landet, och som en följd
av det till undernäring hos
miljoner människor. I sommar har det dock regnat
och förhoppningsvis kommer
skördarna under hösten att bli
betydligt större än i fjol. Vad
man nu oroar sig för är att det
kommer att regna för mycket
framöver, och att det i sin tur
kommer att innebära fler stora
översvämningar i delar av landet. Barnfonden har gjort stora
insatser för att lindra effekterna
av torkan och följer givetvis
även utvecklingen framöver.
BA R N FON D E N
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Skolmaterial i Mali
Det kan vara svårt att föreställa sig
vilken skillnad du som barnfadder gör
för samhället runt ditt fadderbarn.
Fadderbidraget har inverkan även
på syskon och föräldrar samtidigt
som lokalsamhället främjas. Skolor
byggs, vattenprojekt ger rent vatten i
närområdet, hälsokliniker rustas upp,
steg tas mot en ljusare framtid. I vår
årliga effektrapport hittar du exempel
på den utveckling som du och andra
bidrar till – för barn som verkligen behöver det! Hela effektrapporten hittar
du på vår hemsida.

l

273 298 nya skrivböcker.

l

274 058 nya pennor.

l

8 028 nya griffeltavlor.

DITT STÖD
GÖR SKILLNAD
JORDEN RUNT
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l

 011–2015 ökade förlossning2
ar med utbildad personal från
55 % till 78 %.

l

2011–2015 minskade tonårsgraviditeter från 41 % till 28 %.

l

 015 fick 711 gravida kvinnor
2
”Mama kits” som är en förutsättning för att de ska få föda
på en klinik.

l

 ndelen flickor som
A
uppger att de är könsstympade har minskat från
81 % till 57 %.

l

 ndelen föräldrar som vill
A
omskära sina döttrar har
minskat från 46 % till 5 %.

l

 arn som utsätts för våld
B
har minskat från 64 % till
32 % i hemmet och från
44 % till 20 % i skolan.

Hjälp till småföretagare
i katastrofdrabbade Filippinerna
l

S amtliga 306 deltagare har lyckats återställa
sina affärsverksamheter.

l

390 arbetstillfällen har skapats.

l

S amtliga deltagare har öppnat bankkonton och
92 procent har börjat spara regelbundet, vilket
gör det lättare att få lån.

Laglig identitet för
barn i Kambodja
l

Andelen barn med födelseattest i Chhloungdistriktet har
ökat från 25 % till 90 %.

l

L okalbefolkningen har fått
bättre kunskap om värdet av
födelseattester och förvarar
dem säkert så att de inte
försvinner eller förstörs i översvämningar.

Säkrare mödravård i Boset
och Dugda i Etiopien
l

 ntalet kvinnor som föder med utbildad
A
personal har ökat från 16 % till 60 %.

l

Antalet kvinnor som går på fyra graviditetskontroller har ökat från 20 % till 59 %.

l

S iffran för lika många efterkontroller har
ökat från 22 % till 52 %.

BA R N FON D E N

foto childfund

Säkrare förlossningar
i Uganda

Minskad förekomst
av skadliga
sedvänjor i Siltie
i Etiopien
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En dag om året klipper alla frisörer på frisörkedjan
Headon för Barnfonden. Oavsett om kunden klipper
sig, färgar håret eller köper en produkt går pengarna
till ett treårigt projekt i byn Kiyuni i Uganda. I år samlade
Headon in hela 145 500 kronor, pengar som bland
annat bekostar en ny brunn med rent vatten.
text lovisa demirci foto fredrik salomonsson & pernilla jonsson

Henrik Danielsson, frisör och Headons grundare, har
tagit sitt fadderengagemang ett steg längre.

FRISÖRBESÖKEN
SOM BIDRAR TILL
EN BÄTTRE VÄRLD
Henrik Danielsson är frisör, grundare och
ägare till den Malmöbaserade frisörkedjan Headon. Han är också sedan många
år fadder i Barnfonden. Nu har han tagit
sitt engagemang ett steg vidare. I år är
det första gången som Headon stödjer ett
specifikt projekt genom att ge bort en dags
intäkter till Barnfonden. Det här initiativet är nytt, men Henriks engagemang för
socialt arbete och utvecklingsfrågor har
funnits länge.
– Jag vill ge tillbaka. Vi kan jobba med
våra händer och tillföra mycket glädje med
en minimal insats som ger maximalt för de
mest utsatta, säger Henrik.
Hjälp både i Malmö och Uganda
I takt med att Headon har vuxit som företag har också idéerna för hur man på olika
sätt kan engagera sig blivit fler. Ett exempel
på det är att Headon har klippt hemlösa i
Malmö genom initiativet Soppkök Malmö.
Idag arbetar över 30 frisörer på Headon
och de återkommer till glädjen i att kunna
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bidra både på hemmaplan i Malmö och i
utvecklingsländer som Uganda.

Frida arbetar som frisör på Headon i Malmö.
Hon tycker det är roligt att under en dag få
klippa för Barnfonden och skolan i Uganda,
och hon säger att kunderna har varit väldigt
positiva.

Två elever på Nankandula-skolan som ser
fram emot mer rent vatten och bättre läromedel på skolan.

Först ut – en ny brunn
I år är det första året av tre som Headon
klipper för Barnfonden. Stödet går till
Nankandula-skolan där det går drygt 500
elever. Varje år hoppar många elever av
skolan, bland annat eftersom miljön är
undermålig. Skolan saknar tillräckligt med
rent vatten, mat och skolböcker. Under
första projektåret kommer en ny brunn att
anläggas på skolan, en brunn som också
kommer att bli tillgänglig för hela byn. Idag
blir barnen sjuka av att de dricker smutsigt
vatten och det påverkar deras skolgång. De
är frånvarande under långa perioder eller
så går de inte dit alls.
– Headons satsning kommer att göra
stor skillnad för barnen på Nankandulaskolan. Skolan erbjuder dem en väg ut ur
fattigdomen och ju längre de går i skolan
desto bättre blir deras framtidsutsikter. Vi
hoppas att fler företag känner sig inspirera-

Barnen på
Nankandulaskolan i Uganda
kommer att få
en bättre skolmiljö tack vare
Headons
arbete.

de av Headons samhällsengagemang, säger
Malou Bratt, ansvarig för företagssamarbeten på Barnfonden.
Företag har ett ansvar
Henrik har märkt att det blir vanligare att
företag engagerar sig i sociala frågor. Han
beskriver också att frisörbranschen är en
bransch i förändring som har mognat och
blivit mer seriös.
– Som företag vilar ansvaret på flera
plan, och det handlar även om att ta in
nyutexaminerade frisörer och erbjuda praktikplatser, säger Henrik.
Headons samarbete med Barnfonden
är en långsiktig satsning. Henrik har följt
Barnfondens arbete i många år och det
kändes som att det nu var dags att utveckla
samarbetet.
– Det finns flera anledningar till varför
jag har valt Barnfonden som samarbetspartner. Den lokala förankringen är en
del, men ännu viktigare är att en stor del
av de insamlade medlen går till de avsedda

Christel är fadder genom Barnfonden sedan
lång tid tillbaka och gillar upplägget kring
fadderskapen. Hon tycker att Headons initiativ är jättebra.

ändamålen och att styrelsen är oavlönad,
berättar Henrik.
Kundresponsen beskriver alla anställda
som helt fantastisk. En av de som har
märkt det är Frida Ludvigsson, som är
frisör på en av de fem salongerna i Malmö.
Hon pratar med stort engagemang om projektet i Uganda och om att det har varit lätt
att inspirera kunderna inför insamlingsdagen. Responsen på sociala medier var
stor och försäljningen av produkter ökade
under dagen. Fler ville köpa hårprodukter
när de fick veta att Headon även skänkte
den intäkten till Barnfonden.
Att alla är med är en förutsättning för
den här typen av satsning. Henrik understryker att han aldrig hade kunnat göra det
här själv. Det är hans medarbetare som gör
det möjligt, säger han och fortsätter:
– Jag tror att man som anställd vill arbeta
på ett företag som har mjuka värden. Våra
ledord är service, kvalitet och gemenskap.
Dagen då vi klipper för Barnfonden handlar till stor del om gemenskap.
BA RN FON D E N
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Nyligen besökte Pernilla Jonsson och Cecilia Schön från Barnfonden Uganda, i syfte att följa upp Barnfondens fadderprojekt och
träffa barn och familjer där. Det var möten som bjöd på glädje
och hopp, men också insikter om hur tuff tillvaron är för många
av de barn och familjer som lever i dessa områden.
text & foto pernilla jonsson & cecilia schön

Grace bor i ett litet hus med
bara ett rum tillsammans med
sina döttrar och sin mamma.

ETT RUM UTAN
På väg från huvudstaden Kampala reser
vi genom det bördiga landskapet, och förundras över den röda jorden, växtligheten
och alla fullastade cyklar och mopeder vi
passerar. Efter timmar på skumpiga vägar
kommer vi till slut fram till staden Gulu i
norra Uganda.
Här träffar vi färgstarka kvinnor med
många och tunga bördor på sina axlar. De
lever i en tillvaro långt ifrån vår svenska
vardag. Men det är samtidigt starka och
stolta kvinnor, som öppet delar med sig av
sina historier.
En av kvinnorna är Grace, som tillsammans med sina döttrar och sin mamma bor
i ett litet hus på landsbygden utanför Gulu.
En smal lerig stig leder genom ett högväxt
fält fram till klungan av små hus.
– När min man dog fick jag flytta hem
med barnen till min gamla mamma, berättar Grace. Plötsligt var inget mitt längre.
Från att ha varit gift, ägt sitt hus och sin
landlott så förändrades hennes liv tvärt när
hennes man dog. Som kvinna i Uganda
lever man ett utsatt liv. Sedvänjor och lokala
förordningar styr ofta människors liv. Lagar, som om de följdes skulle gett kvinnor
ökad trygghet, blir tandlösa. En av dessa
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Det som inte fick hända hände, och
Grace ställdes på bar backe. Enda alternativet för henne var att tillsammans med sina
barn flytta hem till sin mamma, trots att
det egentligen inte fanns någon plats för
dem i det lilla och primitiva huset. Men de
hade inget val. Att Grace mamma har en
funktionsnedsättning gör situationen ännu
svårare. Det är ett hårt liv för alla i det lilla
huset.

Grace förlorade det mesta när hennes
man dog.

sedvänjor säger att om mannen dör, eller
om paret skiljer sig, så tillfaller all mark
mannens familj.

Huset är byggt av lera
Grace kämpar varje dag för att försörja
sina barn och för att kunna skicka dem till
skolan. För att få pengar bränner hon sprit.
Lukten i huset är stark och stickande. Spriten säljer hon på den lokala marknaden
och för intäkterna har hon kunnat köpa
både getter och kycklingar.
Vi sitter tillsammans med hennes dotter
Juliette utanför huset de bor i. Precis som
många andra hus på landet är det byggt av
lera med ett tak av vass. Huset består av ett
enda runt rum. Ett rum utan fönster.
– Min högsta önskan är att mina barn
ska få leva ett självständigt liv, säger Grace.
Hennes äldsta barn går i skolan, men hon
är osäker på om hon verkligen kommer

Juliette bor med sin
syster, sin mamma
och sin mormor i Gulu.
Hennes mammas
högsta önskan är att
hon och hennes syster
ska kunna leva
självständiga liv.

UTSIKT I GULU
att ha råd att låta Juliette börja skolan. Den
statliga skolan ska egentligen vara gratis,
men trots det måste föräldrarna betala
en mindre skolavgift. För en familj som
knappt har några pengar är det en kännbar
utgift.
Grace historia är gripande, men tyvärr
inte unik. Det är många barn som växer
upp under svåra förhållanden i Uganda.
Sparandet blev ett nytt hus
Efter mötet med Grace och flera andra
familjer i området, reser vi vidare till

landsbygden utanför staden Kiboga. Här är
de flesta familjer självförsörjande bönder.
Många har en jordlott där de odlar majs eller andra grönsaker. En del av skörden säljs
vidare för att familjerna ska kunna köpa
olja, socker, tvål eller mediciner.
Här finns ingen egentlig tradition av att
spara pengar eller att bygga upp en mer
långsiktig trygghet. Det saknas banker i
närområdet.
Därför har Barnfondens fadderprojekt
startat så kallade spargrupper. Medlemmarna i spargruppen träffas varje vecka

200 fadderbarn väntar på en fadder!
Efter decennier av rebellstrider och mänskliga tragedier, där 90 % av befolkningen
tvingades fly från sina hem och barn fördes bort som barnsoldater och sexslavar,
byggs nu Uganda upp igen. Barnfonden arbetar med att säkra barns trygghet, rusta
upp skolor, bygga lärarbostäder och klassrum. Och mycket mer. Allt för att barnen ska
få en chans att gå i skolan och få en utbildning.
Gulu i norra Uganda är ett av Barnfondens fokusområden. Här är 689 barn inskrivna
i fadderprojektet, men än så länge har bara drygt 480 av dem en fadder. Vill du bli
fadder till ett av de runt 200 barnen som väntar på att få en fadder? Eller känner du
någon som vill bli fadder? Ring Barnfonden på 040-121885 eller anmäl dig som fadder på www.barnfonden.se.

och alla har då med sig en peng att spara.
Ibland kan det vara en tjuga, många gånger
lite mindre. Det viktiga är att sparandet blir
ett naturligt inslag i familjernas liv, och att
den sparade summan växer lite från vecka
till vecka.
Långsamt bygger man på så sätt upp en
något större trygghet. Oväntade svårigheter
går att övervinna istället för att de vänder
upp och ned på hela tillvaron. Alla bidrar
efter sin förmåga.
Vi träffar Anette som lagar och säljer
majsgröt till skolbarnen. Dessutom städar
hon på hälsokliniken i byn. På så sätt tjänar
hon lite pengar som hon kan sätta undan
varje vecka.
– Genom att jag har sparat tillräckligt
mycket har vi äntligen kunnat bygga ett
nytt hus. Tidigare sparade jag ingenting,
berättar Anette som är en av deltagarna i
spargruppen. Nu sparar jag 10 000 shilling
(ca 25 kr) varje vecka.
Det nya huset är till skillnad från det
gamla lerhuset ett rejält tegelhus med
plåttak.
–Nästa projekt är att bygga ett café vid
vägen, säger Anette, och utstrålar hopp och
självförtroende.
BA RN FON D E N
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ÅRETS
VIKTIGASTE
JULKLAPPAR
Mirakelträdet som kan minska
hunger och rena smutsigt vatten
Delar av moringaträdet (moringa oleifera) har använts som
naturläkemedel i tusentals år. Trädet kallas ofta för mirakelträdet
på grund av sina många och ovanliga egenskaper, både vad
gäller att ge näring och att faktiskt rena vatten. Nu kan du köpa
moringaträd till utsatta familjer i Barnfondens webshop.

KÖP EN
DUNGE
ÄD
MIRAKELTR
FÖR 500
KRONOR!

Moringaträdet trivs i både mycket torrt och
i tropiskt klimat och växer 3–4 meter redan
det första året. Det bär frukt bara 6-8 månader efter plantering. Mycket av trädet, från
fröna till bladen, kan ätas. Fröna kan rostas
och ätas eller malas ner till matolja. Bladen
sägs innehålla mer A-vitamin än morötter,
mer C-vitamin än apelsiner, mer kalcium än
mjölk, mer järn än spenat, mer kalium än
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bananer och mer protein än både mjölk
och ägg. Även de nyttiga rötterna är ätbara
efter tillredning. Utöver det används rötterna,
barken, bladen och frukterna som medicin,
bland annat mot feber och diarré.
Men det som verkligen gör moringaträdet till ett mirakelträd är dess förmåga att
rena vatten. Extrakt från moringaträdets frön
hjälper till så att fasta partiklar koagulerar i

smutsigt vatten och vissa forskare hävdar att
det genom denna process är möjligt att reducera mängden bakterier med över 90 % i
smutsigt vatten.
Vi på Barnfonden är stolta över att kunna
erbjuda våra givare möjligheten att ge bort
två moringaträdplantor till en behövande familj för 100 kronor, eller varför inte slå till och
köpa en hel dunge för 500 kronor!

”Nu är jag bättre på orden i vårt språk”
Lär dig läsa-spelet kombinerar nytta och nöje. Vilka barn gillar inte att spela
spel? Samtidigt blir de bättre på något av det viktigaste som finns – att läsa!
hon eget lär dig läsa-material, men det tog
tid och blev sällan så bra som hon önskade.
– Eleverna är glada nu när de har roligare
material och deras kunskap om vårt språk,
khmer, har blivit bättre. Lär dig läsa-spelen är
ett viktigt stöd för både lärarna och eleverna,
säger Teak.
För 200 kronor underlättar du för ännu
fler barn att lära sig läsa. Handla i vår
webshop och få ett fint gåvokort!

W W W. B A R N F O N D E N . S E / J U L

Nhim Vutha är 13 år och en av alla elever
som fått tillgång till Lär dig läsa-spelet. Han säger att skolan tidigare hade väldigt få lär dig
läsa-hjälpmedel av det här slaget, men att
eleverna nu slipper stå i kö för att låna spelen.
– Jag är väldigt glad för de här nya spelen
som hjälper mig att lära mig mer. Nu är jag
bättre på orden i vårt språk och det är lättare
att läsa böcker, säger Nhim.
Teak Chhiv är lärare på en skola i Kratieprovinsen i Kambodja. Tidigare tillverkade

Uppstartskit för biodling
samt utbildning i honungs
produktion för 1 850 kronor
Så här enkelt köper du årets viktigaste julklappar
1. Gå in på www.barnfonden.se/jul.
2. Hitta din favorit och beställ.
3. Gåvorna levereras till en behövande familj.
4. Du får ett digitalt eller tryckt gåvokort att ge bort eller behålla själv, och
en varm känsla i hjärtat av att göra verklig skillnad för någon annan.
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Tillsammans för
tjejers rätt till idrott
Sedan våren 2016 finns Barnfondens logga på FC Rosengårds tjejlag F-04:s matchtröjor. De tre Malmöföretagen
Moosehead, Skickatårta.se
och Gastronomi & Harmoni
sponsrar FC Rosengård och
har samtidigt valt att skänka
annonsplatsen på F-04:s tröjor
till Barnfonden.
text fredrik salomonsson
foto mikael leijon & fredrik salomonsson

– Vi är glada och tacksamma för att vi får
en chans att synas på FC Rosengård F-04:s
tröjor, så att fler får upp ögonen för Barnfonden och vårt arbete för utsatta barn. Att
få tjejer att ta mer plats – både i skolan och
i hemmet – är en viktig del av vårt arbete.
Därför känns det extra roligt att få synas
tillsammans med FC Rosengård, säger Cecilia Schön, Barnfondens insamlingschef.
Paul Andersson på Gastronomi & Harmoni gillar tanken på lokala företagssamarbeten och tycker det känns bra att som
småföretagare kunna bidra till att stödja
tjejers deltagande inom idrotten.
– Alla har ett ansvar och om vi småföretagare kan vara med och visa att det går att
stödja tjejers utveckling så visar vi att alla
kan vara med, säger Paul.
På frågan om varför det är viktigt att
stödja tjejers deltagande svarar Eva Lundkvist på Moosehead:
– Det är de som är framtiden. Tjejer
och kvinnor bär mycket i sina händer. De
fostrar morgondagens ledare.
Barnfonden arbetar på många olika sätt
med att förbättra tjejers möjligheter till
idrott. I flera av Barnfondens samarbetsländer har tjejer traditionellt inte deltagit i
idrott. I det löpande arbetet i fadderprojekten jobbar personal, barn och familjer därför
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mycket med att försöka ändra attityderna
kring vad tjejer kan och får göra. Barnfonden har också genomfört flera enskilda
projekt relaterade till tjejers deltagande.
Fler tjejer deltar i aktiviteter
I Etiopien gjorde till exempel stödet
från Barnfondens givare att man kunde
genomföra ett projekt som gav fler tjejer
möjlighet att delta i idrottsaktiviteter. På de
skolor där projektet genomfördes är det nu
en självklarhet att även tjejer spelar fotboll,
volleyboll och pingis. Martina Hibell, programchef på Barnfonden, ser idrotten som

Tjejer på Korke adi-skolan i Etiopien som
tack vare Barnfondens insats fått möjlighet
att spela fotboll.

något bra i sig självt, men också som en
sorts murbräcka:
– När man lyckas bryta sociala normer
inom ett område, i det här fallet tjejers
deltagande i idrott, så är det lättare att senare bryta normer även på andra områden.
Fler tjejer som idrottar betyder sannolikt i
förlängningen också fler tjejer som börjar
och går klart skolan.
Precis som Barnfonden arbetar FC
Rosengård för att öka tjejers deltagande i
idrott.
– Vi driver olika typer av sociala projekt,
på hemmaplan i Malmö och i Sydafrika,
och vi ser oss lite som samhällsbyggare,
säger Klas Tjebbes, klubbdirektör för FC
Rosengård.
A-laget tränade i Sydafrika
I Sydafrika har FC Rosengård startat Football
for Life, ett projekt som liknar de idrottsprojekt som Barnfonden har genomfört.
– Det började med att A-lagets tjejer fick
komma till Sydafrika och träna där. Nu är
det flera företag som sponsrar klubben och
spelarna har fått spelarutrustning och ett
klubbhus, säger Klas. Dessutom har vi bistått med en ungdomsledare som undervisar och stöttar fotbollsklubbarna i området,
avslutar Klas.

HUR SKA SOKHOM
KOMMA TILL SKOLAN?
En central del av Barnfondens arbete handlar om att få fler
barn till skolan. I många av världens länder är barns skolgång
långt ifrån en självklarhet. Små och stora hinder gör att många
barn inte börjar, fortsätter eller går klart skolan. Det är ett slöseri
med resurser och ett svek mot de miljoner barn, som på grund
av utebliven skolgång får drastiskt försämrade möjligheter i
livet. Barnfonden bidrar till att förändra den här situationen.
text fredrik salomonsson foto childfund australia

För drygt ett år sedan hoppade Sokhom
från Kambodja av skolan. Familjen hade
inte längre råd att låta honom fortsätta i
skolan. Istället började han arbeta på ett
större jordbruk. Från tidig morgon ända till
kvällen slet han för att tjäna in pengar till
familjen. Lönen var låg och arbetet tungt,
utmattande och farligt.
– Det var många, många barn som jobbade där, säger Sokhom. En del grävde,
andra körde traktorer. Ibland blev de som
BA RNFON D E N
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egen skolgång. När vår familjs ekonomi
blir bättre kommer jag kunna återvända till
skolan, fortsätter hon.

grävde påkörda av en traktor. Ibland välte
traktorerna.
Bättre situation idag
Globalt sett har många positiva förändringar skett de senaste decennierna vad
gäller barns skolgång. Idag börjar 90 %
av alla barn i världen i skolan. Den största
ökningen har inträffat i Afrika söder om
Sahara, där några av världens fattigaste
länder ligger.
Samtidigt går 130 miljoner unga fortfarande inte i skolan, 60 miljoner av dem är
barn. Det är fortfarande procentuellt sett
färre tjejer än killar som börjar skolan.
Och betydligt fler tjejer än killar hoppar av
skolan i förtid.
Inte råd med skola
Fattigdom är den största anledningen till
att barn inte går i skolan. Många familjer
har helt enkelt inte möjlighet att låta alla
sina barn gå i skolan. Barnen måste istället
bidra till familjens försörjning eller passa
yngre syskon när föräldrarna arbetar. Trots
att i princip alla världens länder har skrivit
under FN:s Barnkonvention, som bland annat säger att grundskolan ska vara avgiftsfri
och obligatorisk för alla barn, så är det inte
ovanligt att länder ändå tar ut avgifter för
skolan. Det förekommer ofta en rad dolda
avgifter, såsom obligatorisk skoluniform
eller att läromedel och material måste
bekostas av eleven själv. Dessutom bor
många otillgängligt vilket gör det svårt för
barnen att ta sig till skolan.
Enormt resursslöseri
Tillvaron för barn som inte går i skolan
är ofta, som Sokhom vittnar om, tuff och
framtidsutsikterna är dystra. Barn som inte
går i skolan är dessutom ett enormt resursslöseri för samhället i stort.
Fler barn i skolan betyder generellt sett

Phhoung är 13 år. Hon tar ansvar för hushållet och för sin syster och bror.

högre tillväxt och minskad fattigdom, bättre
hälsa hos befolkningen, lägre mödradödlighet, färre barnäktenskap, fler som överlever
barndomen, ökad jämlikhet mellan könen,
lägre födelsetal, minskad förekomst av hiv/
aids och till och med mer fred och färre
konflikter. Många hävdar att det finns få
saker som gör lika mycket för ett lands
utveckling och ekonomiska tillväxt som
utbildning av fler tjejer.
Phhoung tar hand om sina syskon
Phhoung är 13 år och kommer precis som
Sokhom från Kambodja. Hon går inte
längre i skolan. Hon hoppade av för att
kunna ta hand om sina två yngre syskon.
Hennes föräldrar har flyttat till huvudstaden Phnom Penh för att det var deras
enda möjlighet att hitta arbete. Nu är det
Phhoung som sköter hushållet. Hon ser till
att det finns mat på bordet, att hennes bror
kommer iväg till skolan och hennes syster
till förskolan.
–Jag oroar mig för att mina syskon ska
växa upp outbildade. Jag är beredd att sluta
skolan för att ge min bror Ponleak chansen till utbildning, säger Phhoung. Men
Phhoung har inte helt gett upp hoppet om

Verkar i lokalsamhället
Barnfonden har tillsammans med sina
samarbetspartners många års erfarenhet
av och stor kunskap om utbildningsfrågor.
Dessutom har Barnfonden lokalt anställd
personal vilket innebär att vi verkar mitt
i lokalsamhället. För att kunna förändra
attityder måste det finnas en känsla av tillit
och förtroende, och det är något som det
kan ta lång tid att bygga upp.
Rent konkret handlar Barnfondens arbete
om att få fler barn till förskolan och skolan
genom att ta bort de hinder som existerar.
Attityder är ett hinder, olika typer av kostnader förknippade med skolan, exempelvis
skoluniformer, ett annat. Barnfonden strävar även efter att skapa barnvänliga skolor
där barnen känner sig trygga och sedda. I
en del länder, till exempel Bolivia, ligger
fokus på att minska det fysiska och psykiska
våld som är ett vanligt inslag i skolorna där.
På Barnfondens hemsida kan du läsa
mer om hur vi arbetar med utbildning och
vilka insatser vi gör.
Sokhom tillbaka i skolan
Sokhom från Kambodja är tillbaka i skolan.
Genom stöd från vår samarbetspartner
ChildFund har han nu möjlighet att gå i skolan igen. För Phhoung är läget mer osäkert,
i alla fall så länge hennes föräldrar är borta
och hon måste ta ansvar för sina syskon.
Sokhom blir sorgsen när han tänker på
barnen som jobbar kvar inom jordbruket.
– När jag ser att mina kompisar fortfarande arbetar känner jag mig inte alls glad.
Hjälp oss att få fler barn i världen att
uppleva glädjen av att gå i skolan! Bli
fadder idag, eller berätta för vänner och
bekanta om Barnfondens fadderskap.

Utbildning är ett krav

Sokhom fick möjlighet att börja i
skolan igen.
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Phhoung arbetar från morgon till
kväll, men drömmer om att kunna
börja i skolan igen framöver.

l

 tt följa en utbildning är ett krav för att ett barn ska få
A
vara fadderbarn. Så länge barnet utbildar sig kan hon
eller han vara inskriven i ett fadderprojekt, dock högst
upp till 24 års ålder.

l

 tbildningen kan vara mer eller mindre formell, även
U
lärlingskap och kortare yrkesutbildningar räknas in.

l

 nder kortare perioder kan det av olika anledningar
U
hända att fadderbarnet inte går i skolan. Men vi arbetar då alltid med att så snabbt som möjligt se till att
barnet återvänder till skolan.

Höj ditt månadsbidrag eller
uppdatera dina personuppgifter
n Jag vill höja mitt fadderbidrag till ________ kronor per månad
n Jag vill uppdatera mina personuppgifter
Namn
Personnummer (10 siffror)
Gatuadress

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Barnfonden
SVARSPOST
200 768 000
203 10 Malmö

Postnummer och ort
Telefon
E-post
Kontakta oss på 040-12 18 85 om du vill beställa inbetalningskort eller blanketter.
Det går också bra att ringa oss för att lämna personnummer eller uppdatera uppgifter.

H Ä R

Fadderservice är länken mellan dig som givare och projekten och fadderfamiljerna i
de områden där Barnfonden arbetar. Till Fadderservice kan du vända dig om du har
frågor eller funderingar kring ditt fadderskap eller andra typer av givande.

BARNFONDEN SVARAR

Hör av dig till oss!
Vill du ha adressen till ditt fadderbarn för
att kunna skriva ett brev till ditt fadderbarn?
Behöver du OCR-nummer för att kunna ge
en extra gåva? Vill du höja ditt månadsbidrag eller bli fadder till ytterligare ett barn?
Behöver du avsluta ett fadderskap? Upplever
du att det är någon information som blivit
fel eller vill du bara berätta att du känner
dig väldigt med fadderskapet? Hör då av
dig till oss på fadderservice på telefon eller
mejl! Vi besvarar dina frågor, och om det är
något vi inte kan svara på, så skickar vi din
fråga vidare till våra kollegor i länderna där
Barnfonden arbetar.
Barnfonden byter verksamhetssystem
Just nu är Barnfonden mitt uppe i ett byte
av verksamhetssystem, det vill säga det affärs- och datasystem som ligger till grund för
den dagliga verksamheten. På sikt kommer
detta göra oss snabbare och mer effektiva,
men själva bytet är en omfattande process
där mycket ska falla på plats. Därför kan det
under en tid vara så att du som givare märker att en del saker tar längre tid än vanligt.

Vi vill ha
din mejladress!

Två av medarbetarna på Fadderservice –
Fredrik och Kristin.

Det kan även vara så att något utskick eller
någon information inte blir helt korrekt, vilket
vi hoppas att du har förståelse för. Vi gör vårt
bästa för att bytet av system ska ske så smidigt som möjligt, och med så liten påverkan
som möjligt på dig som givare. Men om det
ändå är något som du upplever inte stämmer, hör då av dig så snabbt som möjligt, så
löser vi det eventuella problemet tillsammans.
Du når oss på telefon 040-12 18 85 vardagar mellan 9 och 16 (onsdagar 13–16)
eller på mejl info@barnfonden.se.

En av vinsterna med det nya
verksamhetssystemet är att det
kommer bli enklare att skicka information av olika slag till dig som
givare digitalt. När det är möjligt vill
vi kunna hålla kontakt med dig via
mejl istället för traditionell post – för
miljöns skull och för att det ofta är
mer kostnadseffektivt. Därför vill vi
väldigt gärna att du hör av dig till
oss när du har bytt mejladress, så
att även vi har din korrekta adress.
Och har du aldrig gett oss din
mejladress blir vi glada om du gör
det. Ju fler korrekta mejladresser vi
har, desto tryggare blir vi med att
viktig information verkligen når dig
som givare.
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Årets finaste julklapp

Lär dig läsa-spel
Att kunna läsa, skriva och räkna ger barn
nya möjligheter. Ge bort ett spel där
barnen får jobba med bokstäver, ordklasser,
synonymer och texter. Pris 200 kr.

Köp dina julklappar på barnfonden.se/jul

Mirakelträdet Moringa
Köp ett träd eller en hel dunge av
Moringaträd och ge många människor
hopp om framtiden. Pris från 100 kr.

