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Barnfonden är en hjälporganisation som 
arbetar för att utsatta barn i Afrika, Asien 

och Latinamerika ska få gå i skolan, få till-
gång 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.

Adress
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203 12 Malmö

Telefon: 040-12 18 85
E-post: info@barnfonden.se
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BARNFONDENS PERSONAL

Innehåll #1•2016

I en orolig värld där behoven kan tyckas vara outsinliga och miljoner av männ-
iskor befinner sig på flykt fortsätter vi vårt arbete för att ge barn möjlighet till ett bättre 
liv. Långsiktigt, hållbart utvecklingsarbete som byggs upp steg för steg, med och för 
utsatta barn. Det är vad vi arbetar med på Barnfonden. 

Och vårt arbete behövs, kanske nu mer än någonsin. Vi vet att föräldrar som får 
stöd och utbildning under den blivande moderns graviditet har möjlighet att ge 
sitt barn en bättre start i livet, att barn som får näringsrik föda och hälsovård klarar 
sig bättre i skolan, att föräldrar och lärare som utbildas i barns rättigheter är mindre 
benägna att slå sina barn. Vi vet också att barn som känner till att de har rättigheter 
och blir lyssnade till bidrar positivt till utveckling. Bara för att nämna några exempel. 

Utbildning, hälsa och försörjning är grundstenar för Barnfonden, och vi arbetar 
för att stoppa våld och exploatering av barn. Vi har engagerat oss i arbetet med 
Agenda 2030, det årtal då FN:s nya globala utvecklingsmål ska vara realiserade. 
Flera av delmålen angår just barns rätt till trygghet och skydd. Till exempel ska alla 
skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap, tvångsäktenskap och 
kvinnlig könsstympning, vara avskaffade år 2030. Efter att ha genomfört projekt mot 
könsstympning i bland annat Etiopien så vet vi att det är ett arbete som ger resultat. 

Genom att sammanföra traditionella ledare och 
andra nyckelpersoner och utbilda dem om de skador 
och det långvariga lidande könsstympning leder till, 
och genom att stärka flickor i så kallade tjejklubbar, 
har antalet omskärelser minskat ansenligt i de områ-
den där vi är verksamma. Flickor och unga kvinnor 
som vet att de har rättigheter bidrar inte bara till po-
sitiv utveckling, de vågar också säga nej till skadliga 
ingrepp i större utsträckning. Detta är en del av vårt 
långsiktiga hållbara utvecklingsarbete.

Carolina Ehrnrooth
Generalsekreterare

”Och vårt 
arbete 
behövs, 
kanske 
nu mer än 
någonsin”

Lovisa Demirci  
kommunikatör 

Tjejklubben på Senenaskolan i Etiopien 
engagerar många elever. Här är det 
tjejerna själva som driver utvecklingen, 
bland annat för att stoppa könsstymp-
ning.

Carolina Ehrnrooth   
general sekreterare
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Barnfonden 
medverkar  
i Goda  
Testamentet
Genom att skriva in en gåva 
till Barnfonden i ditt testa-
mente bidrar du till något 
som varar. Grunden i allt 
vårt arbete är långsiktighet 
och barnen är alltid i fokus. 
Vi ser dagligen att gåvorna 
från våra givare gör skillnad 
för tusentals barn runt om i 
världen. 

Att skriva testamente och 
formulera sina sista önsk-
ningar väcker ofta många 
frågor. Karin Bergqvist är 
teamledare på Barnfondens 
fadderservice och ansvarig 
för testamenten. Du är varmt 
välkommen att kontakta Karin 
om du har frågor som rör 
testamenten eller hur testa-
menterade gåvor används i 
praktiken. 

Barnfonden medverkar i 
Goda Testamentet som är ett 
initiativ av Frivilligorganisatio-
nernas Insamlingsråd. Goda 
Testamentet vill inspirera 
fler att skriva testamenten 
och i samband med det 
testamentera en del till goda 
ändamål. Som medver-
kande organisation hanterar 
vi testamentgåvor med stor 
ödmjukhet och enligt tydliga 
etiska och juridiska riktlinjer. 

Barnfondens arbete är 
möjligt tack vare gåvor som 
till största del kommer från 
privatpersoner. Väljer du att 
testamentera till oss stödjer 
du vårt arbete med att stärka 
barns rättigheter och hjälpa 
fler att få möjlighet till en 
bättre framtid. 

FONDSPARA  
FÖR EN  
BÄTTRE  
FRAMTID

Det finns många sätt att spara på. Ett är genom 
Swedbanks Humanfond där två procent av 
fondens värde årligen delas ut till valda ideella 
organisationer. Dina pengar växer och gör nytta 
på samma gång.

Genom att spara i Swedbanks Humanfond 
med Barnfonden som mottagare för den årliga 
utdelningen hjälper du barn till utbildning, hälsa, 
säkerhet och försörjning. Detta sker samtidigt som 
dina pengar växer.

Swedbanks Humanfond är en hållbarhetsfond, 
vilket innebär att företagen den investerar i tar 
ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter 
och affärsetik. 

Tack till alla er som har Barnfonden i åtanke när 
ni sparar. Under 2015 fick vi ta emot 107 876 från 
Humanfonden. 

Läs mer om hur du börjar spara i Humanfonden: 
www.swedbank.se/hjartedagen

Barnfonden leds av en oarvoderad styrelse 
med kompetens inom bland annat ekonomi, 
juridik, kommunikation och marknadsföring. Våra 
två nya medlemmar, Thomas Rebermark och 
Yasemin Arhan Modéer, har båda ett stort 
engagemang för barnrättsfrågor och erfaren-
heter som bidrar till utvecklingen av Barnfondens 
arbete.  

Thomas är informations- och marknadschef på 
Imtech Nordic AB och har erfarenhet från en rad 
olika chefsbefattningar inom bolag som Telia och 

Berling Media. Utöver sitt engagemang i Barnfon-
den är han anlitad gästföreläsare i varumärkesut-
veckling vid KTH. Thomas är fadder till Romulade 
och Jean Parfait i Benin och Flora i Burkina Faso. 

Yasemin Arhan Modéer är grundare och VD 
för Altitude Meetings, ett bolag som arrangerar 
möten och konferenser. Yasemin har arbetat 
inom företagsorganisationer sedan 1997 i syfte 
att öka tillväxten och utvecklingen av små och 
stora företag inom en rad olika branscher. Hon är 
fadder till Fatimata i Burkina Faso.

BARNFONDEN VÄLKOMNAR NYA STYRELSEMEDLEMMAR

Barnfonden med i Världens Barn
Insamlingskampanjen är ett samarbete mellan Sveriges Television, 
Sveriges Radio, UR och flera humanitära organisationer, däribland Rädda 
Barnen, Röda Korset och Erikshjälpen.

– Det är jättespännande att få vara med i den här kampanjen och ett 
kvitto på att Barnfonden är en viktig aktör för utsatta barn i världen. Nu 
hoppas vi att våra faddrar vill hjälpa till med bössinsamlingen under den 
stora insamlingsdagen i oktober, säger Cecilia Schön, insamlingschef på 
Barnfonden. 

Vill du hjälpa till? Gå in på varldensbarn.se och anmäl dig!

Kontakta mig  
för frågor om  
att testamentera  
en gåva:
Karin Bergqvist
karin.bergqvist@barnfonden.se
040-25 85 94 
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Anissa Mohammed Hassan kom till 
Sverige år 2007 och då började hennes 
engagemang mot könsstympning. När hon 
bodde i sitt hemland Somalia var trycket 
stort från familj och vänner att Anissas 
dotter, som då bara var 2,5 år, skulle köns-
stympas. Önskemålet var att dottern skulle 
bli könsstympad samtidigt som sin kusin. 
Anissa och hennes man stod på sig och var 
bestämda med att deras dotter var för liten. 
Kusinen blev könsstympad och dog några 
dagar efter ingreppet. 

Inget stöd i någon religion
Idag är Anissa sakkunnig i ärenden som 
rör könsstympning vid Länsstyrelsen i 
Östergötland. Hon föreläser runt om i 
hela Sverige för att öka kunskapen bland 
dem som möter flickor och kvinnor som är 
könsstympade. 

Anissa är en stark röst i frågan om 
könsstympning och hon möter mycket 
motstånd av dem som vill att sedvänjan ska 
hållas vid liv. Samtidigt möter hon många 
som stöttar hennes arbete men som inte 
vågar höja sina egna röster. 

Könsstympning innebär att man tar 
bort hela eller delar av en flickas klitoris 
och blygdläppar. Ibland sys även de inre 
och yttre blygdläpparna ihop. Det finns 
inget stöd i någon religion för kvinnlig 
könsstympning, men sedvänjan återfinns 
inom en rad olika trosuppfattningar. Det är 
snarare ett socialt, kulturellt fenomen och 
det är därför viktigt att traditionella ledare, 
såsom religiösa ledare och äldre, är med i 
förändringen. 

I Barnfondens arbete med att förändra 
attityder spelar de traditionella ledarna en 
viktig roll. De besitter såväl pondus som 
makt. I sina predikningar eller andra sam-
manhang när många lyssnar, lyfter de upp 
hälsofarorna med könsstympning. 

Könsstympning är en uråldrig tradi-
tion som kan spåras cirka 2 000 år bakåt i 
historien. Trots att traditionen är så djupt 
rotad vet vi idag att det går att förändra 
synen på könsstympning på relativt kort 
tid. Fortsätter ingreppen i samma takt som 
nu beräknas ytterligare två miljoner flickor 
könsstympas varje år runt om i världen. 
Arbetet med att stoppa könsstympning och 

andra skadliga traditionella sedvänjor är 
därför en prioriterad fråga för Barnfonden.  

Som tandvärk, fast i underlivet
Könsstympning kan leda till livshotande 
tillstånd och ofta görs ingreppet helt utan 
bedövning.

– Den här traditionen lever kvar som 
ett sätt att kontrollera flickors sexualitet. 
Klitoris betraktas som något farligt och en 
könsstympning anses lugna ner flickornas 
sexlust. Men det är inte bara en bit hud 
som tas bort. Klitoris är en nerv! Könsstym-
pade flickor som jag har träffat beskriver 
det som att de lever med ständig tandvärk, 
fast i underlivet, berättar Anissa. 

I sitt uppdrag möter Anissa personal 
inom sjukvård, skola och socialtjänst. 
Ämnet är tabubelagt och många känner sig 
handfallna när de träffar en flicka som be-
rättar att hon är könsstympad. Det är dess-
utom vanligt att personalen på elevhälsan 
tar avstånd från diskussionen kring köns-
stympning för att de inte vill kränka eller 
stigmatisera en viss grupp. Anissa arbetar 
för att höja kunskapen bland yrkesverksam-

”VI SKA INTE STRAFFA  
VÅRA FLICKOR PÅ 
GRUND AV RÄDSLA”
Världshälsoorganisationen, WHO, upp-
skattar att 200 miljoner flickor och kvin-
nor i världen är könsstympade. Det är 
en hisnande siffra, i synnerhet eftersom 
ingreppet är farligt och kan leda till ett 
livslångt lidande. Könsstympning är en 
prioriterad fråga för Barnfonden och vi 
ser att attityderna går att förändra så att 
färre flickor drabbas. Vi har pratat med 
Anissa Mohammed Hassan, sakkunnig 
inom könsstympning, som arbetar med 
att synliggöra frågan i Sverige.      
text lovisa demirci

Anissa 
Mohammed 
Hassan är en 
stark röst i frågan 
om könsstymp-
ning. Hon arbetar 
för att fler ska bli 
medvetna om 
konsekvenserna 
av könsstymp-
ning och för att 
de som redan är 
drabbade ska få 
vård och stöd.

 Foto: Mirja Kalms

fo
to

 m
ir

ja
 k

a
lm

s



BARNFONDEN  ● 5

ma, men också bland nyanlända familjer 
och unga tjejer som själva är drabbade. Hon 
påpekar flera gånger under vårt samtal att 
det är viktigt att de som redan är könsstym-
pade får vård och stöd. Många lider varje 
dag och det finns hjälp att få i sjukvården 
genom elevhälsa och skolpersonal.

– Jag pratar med flickor som knappt 
vågar dricka för att de inte kan tömma sin 
urinblåsa ordentligt. De har blivit ihop-
sydda och har svårigheter både att kissa 
och menstruera. Många går med smärtor 
i underliv, mage och rygg och tror att det 
är en normal smärta som alla flickor har. 
Att man syr ihop flickans blygdläppar är ett 
sätt att bevisa att hon fortfarande är oskuld. 
Detta medför att tjejer inte vågar ta emot 
sjukvård eftersom de tror att det här ”bevi-
set” försvinner för dem, säger Anissa. 

Vi möts av olika attityder och lagar
Synen på könsstympning ser olika ut i 
de länderna Barnfonden arbetar i. Även 
lagarna skiljer sig åt. Det är till exempel 
olagligt med könsstympning i Etiopien, 
medan det är lagligt i Mali. I Sverige har vi 

haft en lag mot alla former av könsstymp-
ning sedan 1982. 

Attityder tar långt tid att förändra, men 
vi ser att det går. I området Siltie i centrala 
Etiopien, där Barnfonden har arbetat mot 
könsstympning och andra skadliga tradi-
tionella sedvänjor i flera år, har andelen 
könsstympade flickor minskat från 81 till 
57 procent. Nu vill bara fem procent av för-
äldrarna att deras döttrar ska könsstympas 

och det är en stor minskning från den tidi-
gare siffran på 46 procent. Vi har lyckats 
ändra djupt rotade attityder och fördomar 
om könsstympning, bland annat genom att 
höja kunskapen om hälsoriskerna och öka 
medvetenheten bland barnen själva. 

Ett laddat ord 
Könsstympning är ett globalt problem och 
det är en vanlig sedvänja i flera av de länder 
där Barnfonden arbetar. Anissa berättar att 
hon möter många föräldrar här i Sverige 
som är rädda. De tror att deras döttrar, om 
de inte könsstympas, kan ha sex i unga 
år, innan de gifter sig. Könsstympningen 
blir därmed ett medel som används för att 
kontrollera flickorna. Anissa säger i samma 
andetag att bara för att rädslan är stark har 
vi ingen rätt att straffa flickorna. 

Ordet könsstympning väcker känslor och 
reaktioner. Det är ett vedertaget begrepp 
såväl inom FN som i svensk lagstiftning. 
Anissa möter många som tycker att ordet 
är för starkt, men hon håller inte med.

– Jag vill kalla det tortyr för det är vad det 
är, avslutar Anissa. 

Stoppa  
könsstympning!

Kampen mot könsstympning står högt 
upp på Barnfondens agenda. Under 
våren har vi särskilt fokus på frågan för 
att sprida kunskap om både könsstymp-
ning och andra skadliga traditionella 
sedvänjor. Vi vill att fler ska förstå att det 
måste till en förändring – nu! Hjälp oss i 
denna kamp och dela våra inlägg på 
Facebook med alla du känner. 

Hanan är 14 år och bor i Siltie, Etiopien. Hon är engag-
erad i sin skolas tjejklubb där de genom olika aktiviteter 
sprider kunskap om hälsoriskerna med könsstympning.
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NU SKA FN:S GLOBALA  
UTVECKLINGSMÅL BLI  
VERKLIGHET

Barns rätt till  
trygghet och skydd 

är en del av de 
globala utveck-

lingsmålen. 

Delmål 16.2: Eliminera övergrepp, 
utnyttjande, människohandel och 
alla former av våld eller tortyr mot 
barn. Illustration FN. 
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Fakta om våld mot barn
●  Var femte minut dör ett barn någonstans 

i världen till följd av våld
●  En fjärdedel av alla vuxna har blivit 

utsatta för fysiskt våld under sin barndom. 
1/5 kvinnor och 1/13 män har utnyttjats 
sexuellt. 

Källa: WHO och Unicef

NU SKA FN:S GLOBALA  
UTVECKLINGSMÅL BLI  
VERKLIGHET

2015 var året då världens 
ledare enades om nya 
globala utvecklingsmål 
som ska göra världen 
bättre. 2016 är året då  
vi med ny samlad kraft 
börjar förverkliga målen.

text carolina ehrnrooth

När FN:s generalförsamling antog 17 nya 
mål och 169 delmål för en hållbar utveck-
ling i höstas så gick startskottet för ett 
världsomfattande arbete. Målen är mycket 
ambitiösa och syftar till att ”utrota fattig-
dom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 
och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser”, som det 
står på regeringens hemsida. 193 länder 
har förbundit sig till att vara med och se till 
att målen blir verklighet. 

Vissa mål och delmål är mer inriktade på 
barn, och det är förstås dem som Barnfon-
den fokuserar på. Inför att målen skulle 
fastställas deltog vi genom vårt interna-
tionella nätverk, Childfund Alliance, i ett 
flerårigt arbete för att barns rätt till trygghet 
och skydd, Child Protection, skulle inklu-
deras. Så blev det också. Till exempel ska 
övergrepp, utnyttjande, trafficking och alla 
former av våld och tortyr mot barn stop-
pas (delmål 16.2), och dessutom ska alla 
skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, 
tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt 
kvinnlig könsstympning avskaffas (delmål 
5.3).

Sverige är ett föregångsland
Tillsammans med flera andra internatio-
nella organisationer är ChildFund Alliance 
med i en grupp som går under namnet 
Global Partnership to end Violence Against 
Children. Gruppen består av representan-
ter från internationellt erkända politiska 
beslutsfattare, barnrättsorganisationer och 
andra ledande våldsförebyggande experter. 
Partnerskapets avsikt är att göra verklighet 
av målen i Agenda 2030, som säger att alla 
former av våld mot barn ska stoppas. 

För att lyckas med det behövs olika sätt 
att arbeta. Ett är genom så kallade före-
gångsländer, som har lyckats i sitt arbete 
för att minska våld mot barn på olika sätt. 
En handfull länder kommer att tjänstgöra 
som sådana modeller. Bland annat har 
Sverige tackat ja till att bli föregångsland 

när det gäller våld mot barn, både vad det 
gäller det som görs i vårt eget land och hur 
vi arbetar med frågan internationellt och 
bilateralt.

Tillsammans med andra barnrättsfoku-
serade organisationer deltog Barnfondens 
programansvariga, Martina Hibell, på ett 
möte i Stockholm med David Steven, det 
globala partnerskapets rådgivare. Syftet 
med mötet var att ta ett första steg i arbetet 
med hur Sverige ska fungera som före-
gångsland. 

Barnfonden arbetar ju inte i Sverige utan 
för och med utsatta barn och familjer i 
Afrika, Asien och Latinamerika. Men i vårt 
arbete ser vi att det finns kunskap och erfa-
renheter som kan komma till användning 
också i Sverige och i andra länder.

– En del av vårt arbete är att utbilda ny-
blivna föräldrar i något som kallas positivt 
föräldraskap. Det handlar om hur ett barns 
signaler ska tolkas, hur föräldrar kan leka 
med barn i olika åldrar och varför det är vik-
tigt, att bygga en respekt- och tillitsfull rela-
tion till sitt barn, och att inte lösa konflikter 
med våld. Vi ser goda resultat av vårt arbete 
och jag tror personligen att den här typen 
av utbildningar med fördel skulle kunna 
genomföras i fler länder, säger Martina.

Barnen med i processen
Det globala partnerskapets arbete är i sin 
linda, men det står redan nu klart att bar-
nen själva blir en viktig del i arbetet framåt. 
Barn i fattiga länder som utsätts för våld, 
övergrepp och exploatering kommer sällan 
till tals, och här kan Barnfonden och Child-
Fund Alliance bidra med gedigen erfaren-
het av barns deltagande i olika processer. 

Inför fastställande av de nya globala 
utvecklingsmålen deltog 16 000 barn i 
50 av ChildFund Alliance programländer 
i samtal om vad som skulle prioriteras i 
Agenda 2030. Och de senaste sex åren har 
ChildFund Alliance gjort en undersökning 
där närmare 6 000 barn från 44 länder 
deltar varje år. Syftet med undersökningen 
är att göra barns röster hörda världen över.

”En del av vårt  
arbete är att  
utbilda nyblivna 
föräldrar i något 
som kallas positivt 
föräldraskap.”
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Faddrar på 
besök bland  
tempel och 
barnvänliga 
bibliotek
En kväll för fem år sedan satt familjen 
Hjelmberg samlad framför tv:n och 
såg på en barngala för Världens barn. 
I samma stund bestämde sig Anette, 
Richard och deras två döttrar för att 
själva göra en insats. Sedan den kväl-
len har de varit faddrar i Barnfonden. 
text emil svensson foto anette hjelmberg

De första åren kommunicerade familjen 
Hjelmberg med sitt fadderbarn Neath via 
brevväxling. När Anette och Richard sedan 
flyttade från Sverige till Thailand bestämde 
de sig för att åka och hälsa på Neath i 
Kambodja.  

Det första mötet 
I december 2015 träffade Anette och 
Richard 11-åriga Neath i ett tempelområde 
nära staden Kratie, vid Mekongfloden i 
östra Kambodja. Hon hade sällskap av sin 
kusin och sin mormor, som hon för tillfället 
bodde hos eftersom hennes föräldrar har 
flyttat till staden Siem Reap i nordvästra 
Kambodja för att arbeta. Anette berättar att 
deras intryck av Neath är att hon är en pigg 
och glad tjej som går i skolan och som gillar 
att leka och cykla omkring på sin cykel. 

Drömmer om att bli läkare
Skolan är viktig för Neath som drömmer 
om att bli läkare. Hon visade glatt upp sin 
namnteckning på språket khmer för sina 
faddrar. Under besöket visade hon också 
Anette och Richard ett av de bibliotek som 
Barnfonden byggt i området. Anette berättar 
att barnen verkade tycka om böckerna och 
att flera av dem gick dit under skolrasterna. 

Föräldrarna och andra anhöriga till barnen 
får också låna och läsa bibliotekets böcker 
även om detta inte är lika vanligt, på grund 
av låg läskunnighet bland vuxna i området. 

Barnvänliga bibliotek för ökad läslust
Under 1970-talet krossades skolssystemet i 
Kambodja och en hel generation växte upp 
utan att vara läs- och skrivkunniga. Till följd 
av detta är utbildning än idag lågt priorite-
rat i landet vilket resulterar i låg skolnär-
varo, avhopp och bristfälligt skolmaterial. 
Barnfonden har därför byggt barnvänliga 
bibliotek där utbildad bibliotekspersonal 
arbetar och skaffat pedagogiska läromedel 
med målet att öka läskunnigheten och på så 
vis motivera barnen att stanna kvar i skolan.

Anette berättar att hon skulle vilja göra 
ett nytt besök och då gärna tillsammans 
med sina döttrar som nu är vuxna och läser 
på universitetet: 

– Neaths dröm är att bli läkare och 
kanske kunde de inspirera henne att läsa 
vidare, säger Anette. 

Även om avskedet efter det lyckade mötet 
blev lite ledsamt så tror Anette att brevväx-
lingen i fortsättningen kommer att kännas 
lättare, nu när de har träffats för första 
gången.

Neath och kusinerna besöker det barn-
vänliga biblioteket i Chhlong-distriktet.

Richard och Anette Hjelmberg ihop med sitt fadderbarn Neath 
och Neaths mormor.
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HJÄLPEN BEHÖVS
 - även när regnmassorna är borta

Tempot är högt i Indien.  
Medel klassen växer så det 
knakar, men trots utveckling-
ens raska takt lever fortfarande 
flera hundra miljoner människor 
på mindre än 1,25 dollar om 
dagen. De är extra utsatta när 
det inträffar naturkatastrofer, 
som i december förra året. Då 
uppmättes 490 millimeter regn 
under ett dygn i Chennai och 
Barnfonden har gett stöd till de 
översvämningsdrabbade. 
text lovisa demirci

Regn som presenteras i millimeter är 
svårt att greppa, men en jämförelse kan 
hjälpa till. I Sverige är den högst uppmätta 
dygnsnederbörden 104,3 millimeter på ett 
dygn. I indiska Chennai föll det i slutet av 
förra året som mest 490 millimeter regn 
under ett dygn. Regnmassorna är sedan 
länge borta, men behovet av hjälp finns 
kvar. Många människor förlorade sina 
hem, broar kollapsade och vägar förstördes 
på grund av översvämningen. 

Rashmi Kulkarni är kommunikatör på 
ChildFund Indiens landskontor i Bangalo-
re. Hon arbetade med de akuta insatserna i 
samband med översvämningen i Chennai i 
slutet av förra året. Ett första steg i hjälpar-
betet var att få en bild av vilken typ av stöd 
det fanns behov av.

–När vi besökte de drabbade områ-
dena träffade vi både barn och vuxna och 
lyssnade till deras berättelser. Vi besökte 
särskilt utsatta platser och hjälpte även till 
att distribuera hjälppaket. Besöken var för 
mig en ögonöppnare och hjälpte till att ge 
mig en bättre förståelse för de översväm-
ningsdrabbades situation, berättar Rashmi.

Många skolor skadades av översvämning-
en och tvingades stänga under en period. 
Barnen blev då sysslolösa och dessutom 

förlorade de allt sitt skolmaterial – böcker, 
anteckningsblock och pennor som de flesta 
inte har råd att köpa på nytt. När skolan 
stängde drev många barn dessutom om-
kring och lekte på farliga, smutsiga platser.

Barnfonden gav då sitt stöd till arbetet 
med att upprätta aktivitetscenter för skol-
barnen där de kunde vara medan skolorna 
var stängda. Det fanns personal på plats 
som kunde ge barnen stöd och en trygg mil-
jö där de kunde leka utan fara för hälsan.

Håller tillbaka utvecklingen
Indien är ett av de länder där Barnfonden 
funnits längst. Trots att medelklassen 
växer och allt fler tar sig ur fattigdom är 
behovet av hjälpinsatser fortfarande stort. 
Den starka ekonomiska utvecklingen har 
inte varit till gagn för alla. 23 procent av 
Indiens befolkning, på 1,3 miljarder, lever 

än idag i extrem fattigdom. Det är främst 
de som bor i städerna som kunnat förbättra 
sin levnadsstandard. På landsbygden ser 
situationen annorlunda ut och många där 
lever fortfarande i extrem fattigdom.

– Några av de största utmaningarna 
Indien står inför idag är undernäring, 
barnarbete, bristande utbildningsväsen, 
barnäktenskap, trafficking och arbetslöshet. 
Alla de här problemen håller landet tillbaka 
i sin utveckling och de är länkade till varan-
dra. Tillsammans bidrar de till det största 
övergripande problemet – fattigdom, säger 
Rashmi. 

De enorma regn-
massorna i Chennai 
påverkade hela sam-
hället. Tusentals förlo-
rade sina hem och det 
blev stora skador på 
hus och vägar. 

Barnfonden i Indien

Vår samarbetspartner ChildFund Indien når 
ut till 1,7 miljoner barn – från Himalayas fot i 
norr till Kanyakumari längst i söder där tre stora 
hav möts. Landskontoret är kärnan i ChildFund 
Indiens verksamhet med en stark koppling till 
de lokala kontoren som finns ute i programom-
rådena. De lokala kontoren har i sin tur personal 
ute i fält som utgör en länk till barnen och 
familjerna. Svenska faddrar stödjer idag 2900 
barn i Indien genom Barnfonden.  

Rashmi Kulkarni 
arbetar vanligtvis på 
ChildFund Indiens 
landskontor, men 
i samband med 
översvämningen i 
Chennai hjälpte hon 
till med de akuta 
insatserna på plats.  



10 ● BARNFONDEN

Barnfonden söker fler faddrar till centrala Etiopien

Torkan i Etiopien är 
fortfarande i akut 
fas och vi söker nu 
fler faddrar till våra 
programområden 
i centrala Etiopien. 
Kontakta oss för mer 
information: info@
barnfonden.se
040-12 18 85

VI FINNS KVAR  
ÄVEN NÄR  
KATASTROFEN  
ÄR ÖVER
En naturkatastrof kommer ofta plötsligt. Men inte alltid. Den kan också närma sig 
stegvis och det beskriver torkan i Etiopien bra – en katastrof som har kommit med 
långsamma, tysta steg. Den akuta situationen i Etiopien har hållits långt borta från 
omvärldens rampljus, trots att över 10 miljoner människor är direkt drabbade. 
text lovisa demirci

Barn under fem år 
löper störst risk att 
drabbas av under-
näring. Vi har därför 
riktat vårt stöd mot 
dessa små barn 
som kan räddas 
med näringstillskott 
som matolja och 
proteinbars.

Regnet som skulle 
komma i septem-
ber förra året kom 
aldrig. Nu är över 
10 miljoner män-
niskor i Etiopien 
drabbade av tor-
kan som är den 
värsta i landet på 
decennier.

10 ● BARNFONDEN
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Torkan i Etiopien är den värsta i landet på 
femtio år och anledningen stavas El Niño. 
Väderfenomenet El Niño innebär en upp-
värmning av ytvattnet i de östra delarna av 
tropiska Stilla havet. Fenomenet påverkar 
väderförhållanden världen över, mer eller 
mindre tydligt. 

Etiopien är ett land där 85 procent av 
befolkningen livnär sig på jordbruk. Den 
höga siffran gör landet sårbart när en torka 
slår till. 

Torkan drabbar barn under fem år allra 
värst. Risken för undernäring är större 
bland de minsta och den kan störa deras 
kognitiva utveckling. Även tillväxten 
hämmas. Även äldre barn utsätts också 
för stora risker i torkans kölvatten. Det är 
ofta flickor som får gå långa sträckor för 
att hämta vatten och på vägen kan de bli 
utsatta för övergrepp. 

Därför är tidig hjälp viktig 
I samarbete med ChildFund Etiopien har 
Barnfonden riktat in sig på att i första hand 
hjälpa ammande och gravida kvinnor och 

barn under fem år som lider 
av matbrist till följd av 
torkan. De får matolja 
och proteinbars som 

motverkar undernä-
ring. 

En allvarlig följd 

av torkan är att utsatta familjer tvingas sälja 
sina djur, eller att djuren dör. Priserna på 
boskap sjunker samtidigt som priserna på 
frukt och grönt stiger. Det är därför viktigt 
att hjälpen sätts in tidigt. Kommer den för 
sent har många redan hunnit sälja sina djur 
och konsekvenserna blir stora även på lång 
sikt. Att äga djur är en väg ut ur fattigdom. 
Att sälja djuren är en utveckling i motsatt 
riktning. 

Stöd gör att vi kan agera snabbt
Genom stödet från våra faddrar kan vi 
arbeta långsiktigt i våra programområden. 
Vi visar vår närvaro och skapar ett stort 
kontaktnät i de områden där programmen 
genomförs. Vi arbetar alltid utifrån ett 
långsiktigt perspektiv och både familjer och 
myndigheter vet att vi kommer att finnas 
där under flera år för att hjälpa dem att 
bygga upp sin kapacitet. Det ger oss förtro-
ende och gör att vi kan agera snabbt när en 
katastrof inträffar. Vi arbetar både förebyg-
gande och med återuppbyggnad och finns 
kvar även när situationen stabiliserats.

Från sårbar till motståndskraftig
Martina Hibell är programansvarig på 
Barnfonden och har flera gånger besökt 
Etiopien för att följa upp arbetet på plats.

– Oavsett katastrof så handlar det 
förebyggande arbetet om att bygga ett 

lokalsamhälle där det finns kunskap och 
fungerande strukturer. Det kan handla 
om varningssystem vid översvämningar, 
att odla grödor som bättre klarar torka och 
om att sprida kunskap om hur man agerar 
vid en kris. Om ett hus har förstörts vid 
en översvämning och byggs upp på nytt 
ska det konstrueras så att det tål ett stort 
vattenflöde. På så sätt går förebyggande och 
återbyggande arbete in i varandra. 

Martina fortsätter att berätta om hållbara 
samhällen. Barnfonden behöver arbeta för 
att göra både människor och samhällen 
mindre sårbara och mer motståndskraftiga. 
Det handlar bland annat om att skydda 
barn när de utsätts för faror längs vägen för 
att hämta vatten. 

Omvärldens hjälp måste trappas upp
De senaste 20 åren har utvecklingen i 
Etiopien gått framåt med stora steg. Många 
miljoner människor har tagit sig ur fattig-
dom. Torkan som pågår just nu är ett stort 
hot mot den utvecklingen. Katastrofens 
omfattning är enorm och det stöd vi hittills 
har sett gör stor skillnad, men är långt ifrån 
tillräcklig. 

Hjälpinsatser från omvärlden måste 
trappas upp för att inte utvecklingen ska gå 
bakåt igen. Det har varit ett bristande inter-
nationellt stöd och katastrofen har hamnat 
i skymundan. 
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ARMBAND FÖR  
UNIVERSELLT  
SYSTERSKAP

Syster P började som en rolig idé. Två kreativa systrar som tog 
hem material och inspiration från långväga resor och började 
göra smycken. Idag är Syster P väletablerat och finns i flera länder 
utanför Norden. Deras engagemang för Barnfonden märks också 
ute i världen. Armbandet Sister Power är framtaget till  
förmån för Barnfondens arbete med tjejklubbar i Etiopien.  
text lovisa demirci

Det var i Shanghai allt började. Annikki 
Schaeferdiek och Emma Haegerström 
besökte en pärlmarknad där de såg halv-
ädelstenar i alla möjliga färger. De köpte 
med sig stenar hem och började själva 
tillverka smycken som de sålde i liten skala. 
Kundkretsen växte sig snabbt stor och 2010 
bestämde sig systrarna att satsa helhjärtat 
på Syster P. 

– Det fanns inga alternativ för företaget 
hade vuxit och vi kunde inte längre ha det 
som en fritidssysselsättning. Vi identifie-
rade oss så mycket med Syster P och ville 
inte bara lägga ner. Vi är kreativa och har 
alltid gillat att göra affärer så steget att 
satsa helhjärtat var stort och litet på samma 
gång, berättar Annikki.

Från vag idé till tydligt projekt
Nu, sex år senare, säljer Syster P sina hand-
gjorda smycken och sjalar i 13 europeiska 
länder. Tanken på ett samarbete med Barn-
fonden är också något som har vuxit under 
åren. Från vag idé till ett tydligt projekt. 
Syster P beskrev vad som var viktigt för 
dem och hur de ville arbeta. En grundläg-
gande del var att projektet skulle vila på en 
grundsyn där människorna som deltar be-
traktas som aktörer och där all deras kraft 
och potential lyfts fram och tas tillvara. 

Barnfonden hjälpte till att hitta ett projekt 
som rimmar väl med det som Syster P står 
för: En stark kvinna som fattar sina egna 
beslut och går sin egen väg. 

Sedan hösten 2014 har Syster P gett bi-
drag till Barnfondens arbete med tjejklub-
bar i Etiopien. Armbandet Sister Power 
säljs till förmån för arbetet med unga tjejer 
och Annikki berättar att responsen varit 
stor:

– Vi har fått otroligt fin respons, både på 
själva armbandet och idéen bakom. Våra 
kunder ser det som ett sätt att hjälpa och 
samtidigt ta ställning – jag vill stödja mina 
medsystrar!

Trygg som företagare att stödja
När ett projekt pågår får Barnfonden åter-
rapportering om effekterna både under 
tiden projektet är igång och när det är av-
slutat. Annikki har valt att samarbeta med 
Barnfonden eftesom hon upplever att hon 
då kan vara nära projektet. 

Avståndet mellan henne själv och tje-
jerna på tjejklubbarna känns inte så långt 
när hon hela tiden kan följa projektets 
utveckling. Annikki understryker att det 
har varit viktigt att kunna se effekterna av 
arbetet och att hon som företagare då kan 
känna sig trygg. När kunderna frågar om 
vad pengarna går till kan hon berätta att 
stödet gör stor skillnad för unga tjejer i 
Etiopien. 

Barnfondens arbete med tjejklubbar
I de områden i centrala Etiopien som Barn-
fonden stödjer arbetar vi med att motverka 
så kallade skadliga traditionella sedvän-
jor. Det yttrar sig bland annat i kvinnlig 
könsstympning och barnäktenskap. Om 

Annikki Schaeferdiek och Emma 
Haegerström hämtar inspiration till sin design 
från sina resor. Deras handgjorda smycken 
och sjalar finns i ett flertal länder. 
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100 kr till  
Barnfonden  
för varje sålt  
armband

Armbandet Sister Power 
är designat av Syster P 
och säljs för 499 kronor i 
olika färger i både guld 
och silver. 100 kronor från 
varje sålt armband går 
direkt till Barnfonden. Hittills 
har 3034 armband sålts 
och det betyder att 303 
400 kronor har gått till 
Barnfondens arbete med 
tjejklubbar i Etiopien.
Varje armband säljs i en 
ask där det står om vad 
stödet till Barnfonden går 
till. Syster P har fått mycket 
uppmärksamhet för sam-
arbetet, både i press och 
från privatpersoner.

tjejernas liv i dessa områden ska förändras 
måste hela samhället förändras. Därför 
samarbetar vi med beslutsfattare i området, 
religiösa ledare, skolpersonal, föräldrar och 
framför allt tjejerna själva. 

En viktig del i det här utvecklingsarbetet 
är de tjejklubbar som har startats på skolor. 
Här hjälps tjejerna åt att lösa problem och 
de pratar om skadliga traditioner som unga 
tjejer riskerar att utsättas för, till exempel 
könsstympning, tidiga äktenskap och skad-
ligt barnarbete. 

Tjejklubbarna arbetar även för att förhin-
dra att tjejer stannar hemma från skolan 
när de har mens. Till exempel köps det in 
symaskiner och tyg så att de tjejerna kan 
sy sina egna trosor, eftersom alla inte har 
råd med underkläder. Att tjejerna fullföljer 
skolan är viktigt både för deras egen och för 
samhällets utveckling. 

Armbandet Sister Power säljs 
till förmån för Barnfonden. 
Armbandet finns i olika färger 
och i både guld och silver. 

På tjejklubbarna i Etiopien är det tjejerna som driver utvecklingen och anordnar aktiviteter. 
Teater är en metod som används för att sprida kunskap, bland annat om hälsoriskerna med 
könsstympning. 

SÖKES: FÖRETAG
Vi söker fler företag som vill göra skill-
nad för utsatta barn! Kontakta Malou 
Bratt på Barnfonden för mer informa-
tion om våra företagssamarbeten.
malou.bratt@barnfonden.se,
040-25 85 93
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PLÖTSLIGT, VEMODIGT OCH  
GLÄDJANDE PÅ SAMMA GÅNG
Livet kan förändras snabbt. Också 
för ett fadderbarn. Kanske väljer 
barnets familj plötsligt att flytta in 
till stan – och då kan faddern inte 
fortsätta stödja fadderbarnet. Att ett 
fadderskap avslutas är ofta en följd 
av en förändring till det bättre, även 
om beskedet för faddern kan komma 
plötsligt och kännas vemodigt.  

text lovisa demirci

Kristin Rosqvist på Barnfondens fadderser-
vice tycker det är viktigt att man som fadder 
känner till att det inte alltid går att fortsätta 
vara fadder till sitt fadderbarn så länge man 
vill. Ett fadderskap kan avslutas med kort 
varsel och orsaken är ofta positiv. Även om 
fadderskapet bara varat i några få år så har 
den tiden gjort stor skillnad. 

– Anledningen till att du som fadder inte 
kan fortsätta stödja ditt fadderbarn kan 
variera. Kanske har situationen för fad-
derfamiljen förändrats. Ofta till det bättre 
och då kan handla om att familjen blivit 
självförsörjande eller flyttat för att jobba på 
annan ort, berättar Kristin.

Det finns också orsaker till avslutet som 
inte är positiva, till exempel barnäktenskap.

– Det här är en fråga som vi arbetar 

aktivt med. Vi försöker ändra attityden till 
utbildning och betonar vikten av att flickor 
går klart skolan och får en utbildning innan 
de gifter sig, säger Kristin.

Förbered dig som fadder
En förändring kan ske väldigt snabbt för 
fadderfamiljen och därför finns det inte 
alltid möjlighet att förbereda faddern på att 
fadderskapet kommer att avslutas. Många 
väljer att bli faddrar för att de vill följa ett 
barn under många år. Ofta blir det så, men 
fadderskapet kan också vara kortare och 
den vetskapen är viktig att ha med sig. 

Therese Andersson har varit fadder i 
Barnfonden i över tio år. Hennes första 
fadderbarn var en pojke från Thailand men 
efter fem år blev hans familj självförsör-
jande och fadderskapet avslutades. På den 
tiden hade inte Therese så mycket kontakt 
med pojken och därför blev det en nystart 
när hon istället började stötta ett nytt fad-
derbarn – Napaporn, en liten flicka som 
också är från Thailand. 

– Det fanns inget tvivel att jag skulle 
fortsätta stödja ett fadderbarn. Det är en 
lärdom att ta del av skillnaderna mellan 
våra olika världar. Även om jag förstod 
klyftorna så var det som ett slag i magen 
att se vilken skillnad man faktiskt kan göra 

med relativt små medel. Motivationen att 
fortsätta är att jag ser vilken skillnad det 
gör, säger Therese. 

Fadderskapet fortsätter efter 18 år
Åldersgränsen för när ett fadderskap måste 
avslutas är 24 år. En vanlig uppfattning är 
att 18 år är gränsen, men en del fadderbarn 
har inte gått klart skolan när de är 18 år och 
ett stöd ett par år till kan bli livsavgörande 
för framtiden. Personalen från våra lokala 
samarbetspartners har kontinuerlig kontakt 
med familjerna och kan motivera ungdo-
mar till att stanna kvar i skolan och få en 
examen. 

Personalen kan också ge dem en ökad 
kunskap om familjeplanering. De ung-
domar som ändå hoppar av eller av andra 
anledningar inte går klart skolan får hjälp 
genom speciella ungdomsgrupper eller 
med enklare yrkesutbildningar. 

Kan jag välja nytt fadderbarn själv?
När ett fadderskap avslutas väljs ett nytt 
fadderbarn som står i kö. På så sätt blir 
det en kontinuitet i arbetet som sker i ett 
programområde. Så snart informationen 
når oss tar vi kontakt med berörd fadder. 
Vill man då av olika skäl byta till ett annat 
fadderbarn än det som valts går det bra. 

Mer  
info

Vill du veta 
mer om hur 
ett fadderbyte 
går till är du 
välkommen att 
kontakta Kristin 
Rosqvist: info@
barnfonden.se, 
040-12 18 85
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Får fadderbarnets familj själv bestämma 
hur extragåvorna ska användas?
Ja, familjen bestämmer själv hur 
de vill använda pengarna. Det 
kan gå till allt från kläder till en 
get till en säck ris. I Kambodja 
ser det annorlunda ut jämfört 
med övriga länder. Där samlas 
alla extragåvor in och fördelas 
så att alla familjer i ett pro-
gramområde får del av stödet. 
Presenter som skickas i brev 
går däremot direkt till barnet 
och familjen även i Kambodja. 
Ungefär fyra månader efter att 
du har betalt in gåvan får du ett 
tackbrev där du kan läsa om hur 
pengarna har använts. 

Varför har ni ändrat avgiften 
på extragåvor?
Vi har ändrat administrationsav-
giften på gåvor till 15 procent. Den här änd-
ringen gör vi för att vi anser att en procen-
tuell avgift är mer rättvis än en fast. Tidigare 

var det en fast avgift på 25 kr och för en liten 
gåva blir det en relativt hög summa. För en 

gåva på 100 kr blir den admi-
nistrativa avgiften 25 procent. 
För en större gåva på 1 000 kr 
blir den administrativa avgiften 
bara 2,5 procent. Vi tycker att 
båda exemplen är orimliga 
och att det blir mer rättvist med 
en procentuell avgift.

Administrationsavgiften an-
vänds till att finansiera vårt ar-
bete med att läsa in gåvorna i 
vårt datasystem och säkerställa 
att pengarna når fram och gör 
skillnad. Vi ansvarar också för 
att alla faddrar får ett tackbrev 
för gåvan där det framgår vad 
pengarna har använts till. Att vi 
valt att behålla just 15 procent 
är i linje med vår styrelses 
riktlinjer: ca 85 procent av alla 

pengar vi samlar in ska användas till ända-
målet och inget annat. Vårt mål är att vara 
så kostnadseffektiva som möjligt i alla lägen 

samtidigt som vi vill säkerställa att pengarna 
vi samlar in kommer fram där de behövs 
som allra mest.

Varför får man bara ge 1000 kronor per 
år i extragåva?
Den här övre gränsen har vi som rekom-
mendation för att det inte ska bli för stora 
skillnader mellan familjerna. Gåvan kan för-
delas på flera tillfällen och då är den lägre 
gränsen 150 kronor. För alla gåvor över 150 
kronor skickas ett tackbrev till dig som fadder.

Barnfonden
SVARSPOST
200 768 000
203 10 Malmö

Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar  
portot.

n Jag vill höja mitt fadderbidrag till ________ kronor per månad

n Jag vill uppdatera mina personuppgifter

Höj ditt månadsbidrag eller  
uppdatera dina personuppgifter

✁

K L I P P  H Ä R

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.

Varför får man bara ge  
1 000 kr per år i extragåva?

Har du frågor, funderingar eller synpunkter 
så hör av dig till oss. Många frågor kan vi 
besvara direkt, andra skickar vi vidare till 
våra kollegor i Afrika, Asien och Latiname-
rika. Ring oss på 040-12 18 85 eller maila 
info@barnfonden.se. Du kan hitta svar på 
många vanliga frågor på vår hemsida: 
www.barnfonden.se/vanliga-fragor. 

BARNFONDEN SVARAR

Karin Bergqvist är 
gruppledare på 
Barnfondens fad-
derservice och sva-
rar här på läsarnas 
frågor.  

Fråga oss!

Namn

Personnummer (10 siffror) 

Gatuadress 

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Många faddrar har frågor angående extragåvorna.  
Här är svar på tre vanliga funderingar.
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AUTOGIRO
Kontoinnehavare 
(om annan än ovan)

Personnummer* Bankens namn

Clearingnummer*     
(gäller ej personkonto) Kontonummer*

Telefon E-post

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro som står på baksidan:

Datum* Namnteckning*

*) Obligatoriska uppgifter

Det enklaste och vanligaste sättet att ge sitt fadder-
bidrag är via autogiro. Fyll i och returnera autogiro-
blanketten nedan eller anmäl dig via din internetbank. 
 
Det går också bra att betala via inbetalningskort. 
Fadderskapet kommer igång så fort du gjort första 
betalningen.  
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta 
Barnfonden på 040 -12 18 85 eller www.barnfonden.se

Välj hur du vill ge 
ditt fadderbidrag 

Ja, jag vill ge mitt fadderbidrag via autogiro!

Jag ger mitt fadderbidrag på                         kr per fadderbarn och månad  via autogiro. Pengarna överförs månadens sista bankdag.

Fadderbidraget är   kr per fadderbarn och 
månad. Betala senast den 28:e varje månad.

OCR-nummer (samma varje månad):

JA, JAG GeR mITT fAddeRbIdRAG 
VIA InbeTAlnInGskORT!

Ja, jag vill även ge extra gåvor till mitt fadderbarn och familj via autogiro:

Till födelsedagen                                                      500 kr                300 kr                150 kr                Annat belopp             (från 150 kr)

(överförs 2-3 mån. före födelsedagen)

Till jul                                                                             500 kr                300 kr                150 kr                Annat belopp             (från 150 kr)

(överförs i slutet av september)

Ja, jag vill utöver ovan belopp ge mer i fadderbidrag varje månad:

Öka fadderbidraget med                                       20 kr                   50 kr                   100 kr                Annat belopp            
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Två miljoner flickor riskerar varje år 
att könsstympas. Den skadliga 
traditionen fortsätter och förekommer 
i många länder runt om i världen. 
Barnfonden finns på plats för att 
påverka och förändra så att färre 
flickor drabbas. Stöd oss i kampen 
– ditt bidrag är viktigt! 
Swisha ditt bidrag till 123 901 3020 
och hjälp oss stoppa könsstympning!

Låt flickor växa upp hela.
Säg nej till könsstympning.
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