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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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Givarna vars engage-
mang får fler att ge
Utöver att stödja Barnfonden som fadder 
eller månadsgivare väljer en del givare 
att också försöka få andra människor att 
ge en gåva till vårt arbete. De startar en 
klassinsamling, ordnar en vernissage eller 
håller ett yogapass där intäkterna går till 
Barnfonden. Om några av dessa eldsjälar 
läser du i detta nummer. 

Dystert läge i världen, 
men tillsammans kan  
vi göra skillnad
Många upplever nog läget i världen som 
dystert just nu. Klimatkris, krig och in-
flation är några av de mörka molnen på 
himlen. De som drabbas hårdast är ofta 
människor som redan lever i utsatthet. 
Och värst drabbas barnen. Behovet av 
stöd är på många håll större än någonsin. 
Samtidigt urholkar inflationen en del av 
det stöd som ges. I en situation där de 
flesta har det tufft hoppas vi ändå att vi 
tillsammans har förmåga och vilja att se 
och stödja de som har det ännu värre. 

Vattenprojekt i Kenya 
ökar familjers trygghet
Kenya och andra delar av Östafrika är 
hårt drabbat av långvarig torka. Behovet 
av stöd utifrån är mycket stort. I Nyeri 
väster om Mount Kenya har man genom 
ett vattenprojekt och smarta lösningar 
skapat ökad trygghet för en del av lo-
kalbefolkningen. Vi har träffat några av 
familjerna som fått det bättre.

Alla barn har rätt  
till utbildning
Barn med funktionsnedsättning tillhör 
en av de mest marginaliserade grupper-
na i världen. Just nu gör Barnfonden en 
riktad insats i området Battambang i 
Kambodja med syfte att förbättra tillva-
ron för barn med fysiska eller kognitiva 
funktionsnedsättningar. En viktig del av 
arbetet handlar om att förbättra förut-
sättningarna för barnen att gå i och trivas 
i skolan.  

Medarbetare i fokus
Susanne Melms är värvningsansvarig på 
Barnfonden och en äkta malmöit. Men 
mellan studenten och Barnfonden har 
hon hunnit med att bo och arbeta i flera 
andra länder, och hon gillar aktiva semes-
trar utomlands. Det hon brinner mest för 
på Barnfonden är att värva fler givare – 
”så att fler barn i världen kan få stöd”.
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Omslaget 
Bilden på fram-
sidan: Musa, 
9 år, bor med 
sina föräldrar 
och syskon i 
Fentale i Etio-
pien. Området 
är hårt drabbat 
av torkan som 
gör läget allt 
mer akut i 
stora delar av 
Östafrika.
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 De länder och människor som har gott om resurser behöver ta 
ett ännu större ansvar framöver för att vända utvecklingen.   

Världsläget påverkar  
oss i högsta grad

Martina Hibell

I det fortfarande relativt färska svenska 
riksdagsvalet stod klimatfrågan – en av 
vår tids viktigaste frågor – inte i fokus. 
Det gjorde inte heller kriget i Ukraina el-
ler livsmedelsbristen i de fattigare delarna 
av världen. Utan att förringa de problem 
vi upplever på hemmaplan så har vi inte 
råd att bara blicka inåt. Det finns en värld 
utanför Sverige och den världen påverkar 
oss i högsta grad. Det som händer ”där 
ute” måste få ta större plats i en svensk 
valdebatt samt i debatten och nyhetsrap-
porteringen generellt. 

Biståndet, som i dag och sedan länge 
utgör cirka en procent av BNP, ska gå till 
klimatomställning, klimatanpassning, att 
bygga fred och demokrati samt att stärka 
mänskliga rättigheter utanför Sverige. 
Samtidigt bollas ibland med biståndet 
som om det vore en summa pengar att 
fritt plocka av när budgeten för andra 
utgiftsposter inte går ihop. Det är inte 
rimligt. Inte i en tid där människor dör 
på grund av svår och långvarig torka i 
stora delar av Östafrika, där hem sveps 
bort av översvämningar i Pakistan och där 
temperaturer på över 50 grader uppmäts 
i Indien. I en tid där krig härjar i vårt 
närområde och många samhällen fortfa-
rande lider av sviterna från pandemin (en 
katastrof för barns skolgång i redan utsatta 
länder!), där inflationen i en del länder 
rusar betydligt snabbare än i Sverige och 
familjer inte längre har råd att låta barnen 
gå i skolan eller äta tre eller ens två mål 
mat om dagen. I en sådan tid finns det 
inte något hållbart försvar för att skära 
ned på biståndet i de länder som tillhör 
världens rikaste. Eller för dessa länder att 
välja att enbart blicka inåt.

För de familjer Barnfonden jobbar med 
betyder de kriser vi nu upplever att barn 
tvingas ur skolan för att tigga, giftas bort 

eller jobba under hemska förhål-
landen. Deras trygghet försvinner 
och deras rättigheter kränks. FN:s 
utvecklingsprogram UNDP skriver 
i årets Human Development Report 
att utvecklingen går bakåt i nio av 
tio länder i världen och att Human 
Development Index nu är tillbaka på 
2016 års nivå. En helt exceptionell 
utveckling i spåren av pandemi, krig 
och global ekonomisk kris. 

De länder och människor som har 
gott om resurser behöver ta ett ännu 
större ansvar framöver för att vända 
utvecklingen. Och på Barnfonden är 
vi helt övertygade om att utveckling-
en går att vända. Om vi verkligen vill.

I den här tidningen kan du bland  
annat läsa om Barnfondens arbete i  
Kambodja och i Kenya för att skapa  
samhällen som är mer inkluderan- 
de och mer motståndskraftiga mot  
klimatkrisen. Vi ägnar en stor del av  
tidningen åt våra fantastiska givare,  
med exempel på eldsjälar som har 
hittat nya och innovativa sätt att  
stödja vår verksamhet. Vi på Barn- 
fonden är så taggade för vårt upp- 
drag och så oerhört tacksamma  
för att du är med oss på resan för  
att vända utvecklingen. Tillsam- 
mans för klimatdrabbade barn! • 
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Martina Hibell,
Generalsekreterare
Barnfonden
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– Jag gör ju mycket mer än vad jag 
har användning för själv, säger Ag-
neta. Jag tycker att det är svårt att 
sätta ett pris, men skulle man köpa 
en sån här mössa i affären skulle 
den kosta flera hundra, tillägger 
hon.

Framöver tänker Agneta att hon 
kanske ska sätta ett minimipris, 
men att köparen gärna får ge mer 
till Barnfonden om den så önskar. 

– Jag har fått lite broschyrer som 
jag brukar skicka med. Folk kan 
betala direkt till Barnfonden med 
Swish eller postgiro. Swish är ju så 
smidigt.

Agneta stickar  
mössor för  
Barnfonden
I Lund bor Agneta Granér. Hon har två fadderbarn  
genom Barnfonden, en flicka från Indien och en pojke 
från Etiopien. Agneta är pensionär och har konsthant-
verk som hobby, och när allt fler vänner och bekanta 
frågade om de fick köpa hennes stickade mössor och 
keramik föddes tanken att låta dem göra det, fast  
genom att donera valfri summa till Barnfonden.

Agneta Granér stickar och säljer mössor för Barnfonden. Det gör att fler barn kan 
få en trygg uppväxt. 

Agneta menar att detta är något 
hon tycker att fler skulle kunna 
göra. 

– Folk har så många saker som 
de inte behöver. •

Text: Barnfonden / Foto: Privat

Givarna som får även andra att ge
En av Barnfondens största styrkor är våra många lojala 
privata givare. De allra flesta av dem är barnfaddrar, men 
en del är månadsgivare utan koppling till ett bestämt om-
råde eller fadderbarn. Tack vare deras månatliga bidrag 
som fortsätter att komma – år in och år ut – kan Barn-
fonden upprätthålla ett långsiktigt utvecklingsarbete för 
barn i några av världens mest utsatta områden. 

En del av givarna nöjer sig inte med 
ett månatligt bidrag utan engagerar 
sig på andra sätt för Barnfonden, 
exempelvis genom att samla in peng-
ar och göra oss mer kända. Något som 
på sikt kan leda till ökad insamling 
och därmed ge oss möjlighet att stöd-
ja fler barn. I det här numret av tid-
ningen lyfter vi fram några av dessa 
engagerade eldsjälar. 

Om du har en egen insamlings-
berättelse att dela med dig av – eller 

Kanske blir du inspirerad att starta en egen 
insamling när du läser om dessa olika initiativ.  
Ha en loppis, sälja något du tillverkat, göra en 
klassinsamling eller bara dela en egen insamling till 
Barnfonden med vänner på Facebook. Kontakta oss 
eller läs mer på barnfonden.se/insamling

kreativa idéer om hur man kan göra 
egna insamlingar – mejla oss gärna 
på info@barnfonden.se och berätta! 
Vi är intresserade av allt från några 
korta rader till längre berättelser 
om en insamlingsaktivitet du eller 
någon du känner gjort för Barnfon-
den. Kanske delar vi dina tips eller 
din berättelse med andra givare 
framöver i någon av våra kanaler 
(givetvis med ditt godkännande 
först). •
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Huldas mamma är hållbarhetspro-
filen och influencern Annika Sun-
din, som i sin roll som klassförälder 
fastnade för Barnfondens möjlighet 
till klassförsäljning. 

Annikas hållbarhetsengagemang 
började i samband med att hon 
blev gravid med just Hulda. Hon 

Annika vill göra fler 
medvetna i stan

Hulda har tillsammans med sin klass 6 på Montessori 
Mondial på Kungsholmen i Stockholm samlat in pengar 
till klasskassan genom Barnfondens klassförsäljning.  
De lyckades samla in 17 900 kr, varav hälften gick till 
klassen och andra hälften till rent vatten i ett helt år till 
45 familjer i Kenya. 
– Det känns bra att barn kan hjälpa andra barn och  
det känns bättre än att sälja typ en grillkrydda, säger 
Hulda Sundin, 13 år.

Vill du starta 
en klass- eller 
lagförsäljning?  
Läs mer på barnfonden.

se/klassforsaljning

familjer i Kenya rent fick rent  
vatten i ett helt år genom  

Barnfondens klassförsäljning.

45

började ställa om till att leva mer 
hållbart genom medvetna val, som 
att handla kläder på second hand 
och möbler på loppis. Efter att ha 
fokuserat på det mest uppenbara i 
vardagen – mat, rengöringsproduk-
ter och återvinning – tog hon tag i 
område för område, såsom konsum-

tion, transport, el och placeringar. 
När hon sedan inte kunde komma 
så mycket längre i sin egen omställ-
ning, tänkte hon att det är så många 
andra som inte har vaknat. Därför 
startade Annika Instagramkontot 
”Medveten i stan”, som i dag är ett 
av Sveriges ledande hållbarhets-
konton i sociala medier.

Annika är givare hos Barnfonden 
och fick reda på möjligheten till 
klassförsäljning genom ett nyhets-
brev. 

– Eftersom jag tar alla tillfäl-
len som ges till att driva hållbar 
omställning, kände jag att det här 
blir klockrent. Jag var utsedd till 
sammankallande bland oss klass-
föräldrar och kände att jag hade 
chans att påverka så att det blev ett 

Annika Sundin driver Instagramkontot ”Medveten i stan” som tipsar om hur vi kan 
leva mer hållbart.

Annikas engagemang startade när hon 
var gravid med dottern Hulda. Nyligen 
har Huldas klass gjort en insamling 
genom Barnfonden som både ökat 
klasskassan och gett rent vatten till 
familjer i Kenya. 

bra och medvetet val. Jag var tyd-
lig med att jag inte tycker att det 
känns vettigt att sälja prylar 2022. 
Eftersom upplägget är tydligt, 
enkelt och värnar om andra barn 
var det faktiskt inga invändningar. 
Allt funkade supersmidigt och jag 
tyckte också att det var himla bra 
att folk kan välja belopp själva. 
En annan sak som jag gillade var 
möjligheten att sälja digitalt, att det 
går att sälja till släkt, vänner och 
bekanta oavsett var i världen de 
befinner sig. Och självklart att man 
slipper hålla på med en massa onö-
diga produkter och lagerföra dem.

Även barnen uppskattade försälj-
ningen! Hela klassen var engagerad 
och pengarna som klassen samlade 
in betyder rent vatten för 45 fa-
miljer i Kenya i ett helt år. Klassen 
satte upp ett mål för försäljningen 
och varje elev visste vad de minst 
behövde sälja för. 

Annica och Hulda rekommende-
rar andra klasser att gå in på barn-
fonden.se och göra samma sak i sin 
klass! Ett annat tips från Annika är 
att få med lärarna på resan, så att 
det diskuteras i klassen vad det är 
de säljer och varför. 

– De har ju hållbarhet på sche-
mat i skolan! tillägger Annika. •

Text: Barnfonden / Foto: Annika Sundin



Vernissage ger familjer i Kenya rent vatten
Det går utmärkt att kombinera vernissage, vatten och barnkonventionen. 

Vi vill gärna dela den insamling en klass gjorde under våren – ett inspirerande 
initiativ som visar på entusiasm, samarbete och hur man kan påverka!
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Klassen besökte Barnfonden 
och eleverna fick rita och prata 
om barnrätt med personalen.
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Grand Hotel lånade ut en vacker 
lokal och då eventet var gratis 
uppmuntrades i stället yoga-del-
tagarna att donera en valfri 
summa. Det samlade beloppet 
skickades som projektgåva till 
Aniqas fadderområde och kom 
att användas till inköp av bland 
annat frysboxar till skolan. 

Magdalena brinner för barns 
framtid och barns drömmar. 
Barnfonden öppnade genom 
fadderskapet möjligheten för 
henne att få en nära kontakt och 
verkligen få reda på hur pengar-
na använts. 

– Man kommer ännu när-
mare när man får en så konkret 
återkoppling om hur pengarna 
kommer till nytta, berättar Mag-
dalena. Och jag tänker att jag 
kanske också inspirerade andra 
att skaffa ett fadderbarn.

Genom sin yoga-studio har 
Magdalena ett stort kundregister 
som bjöds in till eventet, men 
vem som helst var välkommen. 
Magdalena döpte sitt event till 
”Nyårsyoga under kristallkronan”. 
I lokalen satte hon upp ett kort 
på sitt fadderbarn Aniqa och en 
skylt som informerade om att man 
kunde bidra med vad man ville. 

Nyårsyoga under 
kristallkronan
Efter ett besök hos sitt fadderbarn Aniqa på Kap 
Verde-öarna bestämde sig Magdalena Lagerström 
för att hon ville bidra mer till Aniqas fadderområde. 
Hon började då arrangera yoga-kvällar på Grand 
Hotel i Alingsås. 

Magdalena Lagerström har varit 
fadder under många år. Hon brinner 
för barns framtid och drömmar.

Genom Magdalenas event Nyårsyoga under kristallkronan fick fler möjlighet 
att bidra till utvecklingen av fadderbarnet Aniqas område.

Fadderskapet av Aniqa avslu-
tades en tid därefter, på grund 
att av Aniqa blivit äldre och att 
hennes område hade stabiliserats 
och utvecklats. 

– Först var jag lite ledsen när 
jag förstod att vi inte fick behålla 
kontakten. Men efter ett tag 
dök tanken upp igen att visst 
skulle vi ha ett nytt fadderbarn, 
och jag mejlade Barnfonden om 
det. Nu har vi har ett fadderbarn 
från Kenya, som är sju år och 
heter Margreth. Numera är det 
så himla kul när man kan hålla 
kontakt och skicka bilder digi-
talt. Långt borta men ändå så 
nära, det är fadderskapet för mig. 
Nu efter det här samtalet undrar 
jag om jag inte snart ska göra ett 
insamlingsevent för Margreth 
och hennes område också! • 

 Text: Barnfonden / Foto: Privat

Vernissage ger familjer i Kenya rent vatten
Under läsåret 2021/22 hade klass 
2 på Backaskolan i Malmö läst om 
olika konstnärer och provat på att 
skapa egna, liknande bilder utifrån 
konstnärernas metoder. Klassen 
hade även ett terminstema kring 
solidaritet och FN:s globala mål 
nummer 16 – ”Fredliga och inklu-
derande samhällen”. Det var inte 
nytt för klassens elever att barn 
runt om i världen växer upp under 
väldigt olika förutsättningar – även 
om alla är just barn och har samma 
rättigheter enligt FN:s barnkon-
vention. Eleverna kände att de ville 
göra något för att påverka situatio-
nen för andra barn som växer upp 
under ofta svårare förhållanden.

Resultatet blev en vernissage, en 
insamling, rent vatten till familjer i 
Kenya och diskussioner kring barns 
rättigheter och barnkonventionen. 

Eleverna samlade alla de konst-
verk de hade skapat under läsåret 
och arrangerade en vernissage. De 
spred information om vernissagen 
och om att konsten skulle säljas till 
förmån för Solvatten genom Barn-
fonden, för att familjer med barn 
i Kenya skulle få tillgång till rent 
vatten. Under vernissagen guidade 
eleverna bland sina konstverk, sålde 
fika de själva ordnat och berättade 
för besökarna om Solvatten. 

– Något av det bästa var att få visa 
upp vår konst och att all fika sålde 
slut. Det var roligt och spännande att 
göra en insamling. Alla behöver rent 
vatten. Solvatten är en bra uppfin-
ning. Den räddar liv, säger de när de 
berättar om arrangemanget. 

Några andra saker de tog upp 
som kul med insamlingen var att att 
man blir glad av att göra solidariska 
handlingar och att hjälpa andra. 

– Vi har så mycket i Sverige, 
rinnande vatten till exempel, och då 
känns det skönt att hjälpa andra, sa 
en elev i klassen. 

När Barnfonden frågar om klassen 
har några medskick, tips och idéer 
till andra som också vill göra en 
insamling har de flera konkreta tips:

– Var trevliga, samarbeta och 
tänk positivt även om det inte går så 
bra i början. 

Vidare tipsar de om att göra egna 
små insamlingsbössor och säger 
att det var roligt att räkna ihop ef-

teråt och se att det blev så mycket 
pengar.  

Klassens elever reflekterar över 
att de faktiskt kunnat göra skillnad 
på riktigt för någon annan. Deras in-
samling gav nästan sex ”Solvatten-
väskor” vilket innebär rent vatten 
till sex familjer under sju års tid.  

Till sist åkte klassen till Barnfon-
dens kontor för att diskutera och 
illustrera barnkonventionen och 
barns rättigheter. Ett möte fyllt av 
elevernas kloka frågor och tankar 
om hur uppfinningen Solvatten kan 
ge förutsättningar för barn att gå i 
skolan, få bättre hälsa och mer tid 
att leka. Det har alla barn rätt till. 

Stort tack till klassen för att ni 
valt att bidra! •

Text: Kristina Berg / Foto: Kristina Berg

Barnen skapade en vacker symbolisk 
check som de överlämnade vid besöket 
på Barnfonden.

 Vi har så  
mycket i Sverige,  
rinnande vatten 
till exempel, och 
då känns det 
skönt att hjälpa 
andra. 

Läs mer om de globala målen på  
barnfonden.se/globala-malen.
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Isabela, här med sina barn Isaac och Ester, har fått stort stöd av vår lokala samarbetsorganisation genom åren, men känner nu stor oro inför framtiden på grund 
av inflation och försämrad ekonomi.

Många kriser samtidigt innebär stora utmaningar

Ulf blev månadsgivare efter att ha skänkt en gåva till Ukraina
Ulf Bäckman bor i Fisksätra utan-
för Stockholm och har i många år 
stött ett flertal utvecklingsorga-
nisationer som månadsgivare, och 
ibland gett enstaka gåvor vid olika 
akuta ändamål. När Ukrainakriget 
inleddes blev Ulf som så många 
andra svenskar mycket illa berörd, 
och när han såg Barnfondens inlägg 
på Facebook beslöt han sig snabbt 
för att skänka en gåva via Swish. 
Ulf hade sedan tidigare ingen er-
farenhet av Barnfonden men han 
ville hjälpa Ukrainas barn, och när 

Barnfondens Ukrainainsamling dök 
upp tog han tillfället i akt. Att det 
blev just Barnfonden som Ulf valde 
var i det läget mer en slump.

– Budskapet från Barnfonden 
träffade mig när jag var som mest 
mottaglig, säger Ulf, som med en 
bakgrund som kommunikations-
chef vet hur viktigt det är att nå sin 
målgrupp med ett relevant budskap 
i rätt tid.

Någon månad senare ringde 
Barnfonden upp Ulf för att tacka 
för hans gåva och eftersom telefon-

numret som han skickat sin Swish-
gåva från inte fanns sedan tidigare 
i Barnfondens givarbas, blev han 
tillfrågad om han var intresserad av 
att bli månadsgivare. Ulf var inte 
svårövertalad och tecknade upp sig 
som månadsgivare.

– Efter min gåva till Ukraina 
hade jag läst på mer om Barnfonden 
och hade fastnat för möjligheten att 
stödja utsatta barn genom långsik-
tigt utvecklingsarbete. Särskilt gil-
lar jag kopplingen mot klimatkrisen 
som finns med i det mesta av Barn-

fondens arbete. Hade de inte ringt 
mig, hade jag kanske anmält mig 
självmant, men det trevliga samtalet 
gjorde beslutet ännu lättare. •

Ulf Bäckman.

Text: Barnfonden / Foto: Privat

 Jag vet 
inte vad jag 
skulle göra 
utan vatten- 
reningsta-
bletterna.  
Vi har inget 
annat sätt  
att få rent  
vatten. 
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Isabelas son Isaac dricker ett glas vatten. Till skillnad 
från tidigare är det numera rent vatten, vilket Isabela 
så klart gläder sig mycket åt.

Många kriser samtidigt innebär stora utmaningar
Isabela, 29 år, bor i delstaten Minas Gerais i Brasilien tillsammans med 
sina två barn Isaac och Ester. Hon växte upp på samma ställe där hon 
bor i dag och familjen fick stöd av vår lokala samarbetspartner. Det var 
en tuff tillvaro i ett svårtillgängligt och torrt bergsområde, som bland 
annat innebar två timmars promenad till skolan varje dag. Men stödet 
genom fadderprojektet gjorde skillnad och gav Isabela en grund att stå 
på som hon annars hade saknat. 

Efter att ha bott i en större stad under ett antal 
år har hon och barnen nu flyttat tillbaka till upp-
växtorten. Det är ett enklare liv än i storstaden 
men hon känner stor oro inför den stigande infla-
tionen och det försämrade ekonomiska läget.

Bara under de senaste sex månaderna har 
priset på ris fördubblats. Färska grönsaker är för 
dyra att köpa och de har förlitat sig på pumpor 
som odlats i trädgården. Sedan pandemin börja-
de har priset på mjölk tredubblats.

– Maten är vårt största bekymmer. Det har 
blivit så dyrt nu. Min dotter behöver mjölk att 
dricka och jag har inte råd. Allt har blivit dyrare, så 
vi äter inte kött så mycket, kanske bara en gång i 

Barnfondens månadsgivare gör stor skillnad
Ungefär 85 procent av Barnfondens 
insamlade medel kommer från fad-
derskap. Pengarna från fadderska-
pet är öronmärkta till området där 
fadderbarnet bor, vilket ger dig som 
givare en konkret och tydlig upp-
fattning om vart just dina pengar 
går och gör nytta. Ibland dyker det 
dock upp akuta behov i områden 
där vi inte har fadderbarn, såsom 
under de senaste åren i Afghanistan 
och Ukraina. För att Barnfonden 
ska få finansiering till långsiktiga 
utvecklingsprojekt av stora givare 

som EU och ForumCiv krävs det 
ibland att vi kan gå in med en andel 
av pengarna själv. Barnfondens 
månadsgivare bidrar med just den 
typen av obundna medel, som möj-
liggör för oss att söka stora bidrag 
och skjuta till pengar där behovet är 
som störst. 

Om du känner att fadderskapet 
med dess möjlighet till personlig 
kontakt och uppföljning inte är 
något för dig, har du möjlighet att i 
stället bli månadsgivare. Månads-
givandet kan också vara ett sätt att 

fortsatt stödja Barnfondens arbete 
efter att ditt fadderskap löpt ut, om 
du då inte vill fortsätta med något 
nytt fadderbarn. Som månadsgi- 
vare kan du också välja ett lägre 
månadsbidrag än som fadder, om 
du så önskar. •

Text: Barnfonden / Foto: Sofia Jung

På barnfonden.se/vart-arbete/ 
aktuella-insatser  
ser du exempel på vilka  
insatser du stödjer som  
månadsgivare genom  
Barnfonden.

Skolungdomar i Gogunda, Indien som 
övar katastrofinsats inom ramen för 
vårt projekt för att göra skolor i områ-
det mer klimatsäkra och barnvänliga. 
Ett projekt som bland annat finansieras 
av våra månadsgivare. 

månaden. Det känns ibland som att bara Gud kan 
hjälpa oss. Om det blir värre kan vi svälta.

Isabelas situation är allt mindre unik. Över hela 
världen – och inte minst i Barnfondens pro-
gramländer – är situationen mycket svår. Först 
pandemin, därefter ett krig som påverkar en stor 
del av omvärlden. Höga energipriser, inflation, 
livsmedelsbrist. Och inte minst, klimatföränd-
ringarna med extremhetta, bränder, stormar och 
översvämningar. Utmaningar som inget land kan 
lösa på egen hand.

Östafrika – däribland Barnfondens program-
länder Kenya och Etiopien – har drabbats av den 
värsta torkan på flera decennier. Boskapen som 
ger familjerna näring och inkomster dör, och 
det blir allt svårare att hitta vatten. Inkomsterna 
sinar, barnen riskerar undernäring och till och 
med svält. Musa, som syns på omslaget till detta 
nummer av tidningen, är 9 år och bor i Fentale i 
Etiopien. Tillvaron för Musa och hans familj är 
just nu mycket svår och det råder brist på både 
mat, vatten och trygga inkomster.   

I FN-organet UNDP:s Human Development 
Report 2022 konstateras att utvecklingen går 
bakåt gällande utbildning, hälsa och levnadsstan-
dard i hela nio av tio länder i världen. Human 
Development Index (HDI) som används för att 
mäta länders generella levnadsstandard – eko-
nomi, hälsa och utbildning – är tillbaka på 2016 
års nivåer. 

Pandemin och åtgärderna mot den har fått 
enorma konsekvenser för barns utbildning glo-
balt. Världsbanken har beskrivit det som ”den 
värsta krisen för utbildning och lärande på 100 
år”. Inflation och försvagad ekonomi i många 
länder spär på problemet ytterligare. 

De länder som har stora ekonomiska resurser 
måste i högre utsträckning börja se omvärlden 
och agera för att hjälpa till att avvärja de kriser 
som nu tornar upp sig. 

Vi behöver göra mer, samtidigt som de ekono-
miska medel vi använder blir allt mindre värda 
på grund av inflationen. Barnfondens och andra 
barnrätts-, bistånds- och hjälporganisationers 
arbete blir också dyrare i takt med att inflationen 
ökar. I det läge som är behöver alla göra mer, 
men inflationen gör att vi i stället måste göra 
mindre om vi arbetar inom samma ekonomiska 
ramar som tidigare.  

För Isabela och hennes barn är inflationen 
en stor källa till oro. Men tack och lov har de i 
dag tillgång till rent vatten eftersom de får vat-
tenreningstabletter, detta tack vare insatser från 
vår lokala samarbetsorganisation. 

– Barnen brukade få ont i magen när de drack 
obehandlat vatten. Ibland vaknade de gråtande 
på natten av diarré. Nu är de friska. Sedan vi bör-
jade behandla vårt vatten har de inte haft några 
hälsoproblem. Jag vet inte vad jag skulle göra 
utan vattenreningstabletterna. Vi har inget annat 
sätt att få rent vatten, säger Isabela.

Isabelas stora önskan gällande framtiden rör 
hennes barn:

– Jag hoppas att mina barn får en bättre fram-
tid. Jag vill inte att de ska gå igenom det jag har 
varit med om. Jag vill att de ska gå på college, 
ha ett bra jobb, ha ett bra hus och kunna äta den 
mat de vill äta. •

Text: Fredrik Salomonsson. Foto: Jake Lyell
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– Nyckelproblemet här i Nyeri är vatten, efter-
som de flesta försörjningsmöjligheter är bero-
ende av växtodling. Under de senaste åren har 
nederbördsmönstren förändrats helt. Torkan har 
bidragit till en ökning av våld mot barn. Här för-
väntas mannen se till att det finns mat på bordet. 
När regnet uteblir vänder sig en del till flaskan i 
stället. Av ren desperation alltså. Det säger John 
Kingori som är ansvarig för verksamheten hos 
Barnfondens lokala partner Pioneer i Kenya. 

För dig som
fadder

Höjning fadderbidrag
Vi hoppas att du som fadder i Barnfonden har 
möjlighet att höja ditt fadderbidrag. Om du ännu 
inte höjt det, skanna QR-koden och fyll i formuläret. 
Ditt givarnummer står på baksidan av 
tidningen. Obs! Höjningen är frivillig 
men gör stor skillnad i och med att  
arbetet i våra programländer fördy-
rats på grund av inflationen. 

Skattereduktion
Sedan den 1 januari 2020 kan man få 
skattereduktion för gåvor skänkta till ideella 
organisationer, däribland Barnfonden. Nytt 
för 2022 är att man nu kan få reduktion för 
gåvor upp till ett totalbelopp på 12 000 kro-
nor, i stället för som tidigare 6 000 kronor. 
Läs om hur skattereduktionen fungerar på 
barnfonden.se/skattereduktion.

Skriv under klimatuppropet
Skriv under uppropet #Clima-
teOfChange inför klimatmötet 
COP27. Senast den 4 novem-
ber behöver vi 
din underskrift. 
Läs mer på 
barnfonden.se/
klimatupprop.

Vattenprojekt ger familjer 
i Nyeri ökad trygghet
Kenya är hårt drabbat av torkan som sedan lång tid lamslagit stora delar 
av Östafrika. När vattnet sinar påverkar det både inkomster, hälsa och 
trygghet. Tack vare ett vattenprojekt i Nyeri strax väster om Mount 
Kenya – där Barnfonden arbetar tillsammans med den lokala partneror-
ganisationen Pioneer – kan många hushåll få tillgång till vatten även 
under långa perioder utan regn. 

Vattensystemet Aguthi/Ndiriti har radikalt 
förändrat förutsättningarna i området där Pione-
er har sin bas. Vattentankar som totalt rymmer 
225 000 liter vatten och ledningar som når ut till 
många hushåll i området har inneburit en helt 
ny och tryggare tillvaro för många människor i 
området. Vattnet i tanken hämtas via rör från 
Tigithi-floden cirka fem kilometer bort.

Flera olika aktörer har varit involverade i pro-
jektet, bland annat Pioneer och det nationella 

vattenministeriet. Det har handlat om allt från 
att planera vattensystemet till att borra och lägga 
rör, bygga staket och så vidare. Marken fick man 
av områdets invånare då de insåg att de själva 
skulle kunna dra stor nytta av en säkrare tillgång 
till vatten. Hittills har man nått 1 350 hushåll och 
cirka 5 500 personer.

Pioneer har bland annat stöttat cirka 350 hus-
håll med byggnation av dammar så att vatten kan 
lagras och därigenom användas mer kontrollerat. 
Det lägger grunden för jordbruk som kan fung-
era året runt, även om regnet uteblir. Drygt 280 
hushåll fick droppbevattningskit samt utbildning 
i mulching (ett sätt att göra jorden mer närings-
rik) och köksträdgårdsskötsel. Många har kunnat 
producera högvärdiga grödor och har även börjat 
med husdjursuppfödning.

Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell pratar om vattenprojektet med John Kingori från vår lokala samarbetsorganisation Pioneer i Nyeri.
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John Kingori förklarar att vattnet från tanken 
pumpas ut till hushållen med hjälp av solcellspa-
neler och att det används för hushållsbevattning 
och mindre bevattning. 200 hushåll är beroende 
av denna vattenkälla och betalar 200 KSH per 
månad (cirka 20 kronor) för anslutningen. En av 
dessa är Lucy, 45 år, och hennes två barn. Lucy 
använder vattnet för att bevattna kålen hon 
planterar samt spenat, bönor, majs och potatis. 
Tillgången till vatten har gett familjen mer mat 
på bordet och en mer varierad kost, men också 
högre och mer stabila inkomster genom att de 
kan sälja en del av kålen på den lokala markna-
den. Nu kan hon försörja sin äldste sons college- 
skolgång där han studerar naturvetenskap och 
teknik.

På platsen för en av tankarna finns en plant-
skola där invånarna i området kan köpa växter. 
Tusentals träd har planterats som ett resultat av 
plantskolan.

Några av de som dragit stor nytta av vattensys-
temet är familjen Issac. Men för dem började det 
egentligen redan 2004 då de fick ett avokadoträd. 
Trädet producerar nu hundratals avokador. På 
frågan om mamma Issac gillar avokado är hon 
snabb med att svara:

– Åh, väldigt mycket! De ger mig pengar! 
Detta träd var det första steget på stegen till 
ökad ekonomisk trygghet. 

Familjen Issac fick därefter ett får och det 
fåret fick lamm. Bristen på betesmark för fåren 
på den en hektar stora marken visade sig inte 
vara ett problem – djuren matas med torra 
majstoppar och ogräs från trädgården som famil-
jen levererar till dem dagligen. Varje år kommer 
fler lamm, och att sälja två om året räcker för 
att hjälpa familjen att betala för skoluniformer, 
böcker och skolmat till barnen. 

Därefter fick de även dammdukar som gjorde 
det möjligt att gräva en damm och därmed lagra 
vattnet de får från den stora vattentanken. Att 
gräva dammen tog ungefär tio dagar för fem per-
soner. I dammen har familjen planterat in 50 til-
apiayngel. Fisken lever av ogräs och insekter och 
växer till bra storlek för familjen att äta eller sälja 
på marknaden för cirka 20 kronor styck. Vattnet 
från dammen, berikat med fiskgödsel, används 
också för bevattning av både kål och majs som 
familjen odlar på tomten för försäljning. 

Fru Issac säger att det tar fem år för en familj 
att öka sina resurser tillräckligt för att lyfta sig ur 
fattigdom. 

– Våra liv har förändrats mycket. Jag har kun-
nat uppfostra mina barn. Jag kan mata och klä 
dem bra. Och jag kan köpa skolmaterial. Vi har 

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

Testamente
På barnfonden.se skriver du ditt testamente helt kostnadsfritt. Det 
är i samarbete med juristfirman Lawly vi erbjuder denna möjlighet. 
Det finns inget krav på att du ska skriva in Barnfonden i ditt testa-
mente, men vi blir så klart väldigt tacksamma om du 
tänker på vår verksamhet. Vänta inte till i morgon, 
skriv ditt testamente i dag. Du hittar verktyget på 
www.barnfonden.se/testamente. Där finns även en 
länk till vårt webbinarium om testamente. 

Nya styrelsemedlemmar
Vi hälsar två nya styrelsemedlemmar – David Klose och Helena 
Bruzaeus Graffner – välkomna till Barnfonden. Helena arbetar som 
Community, Marketing & Sustainability Manager på IKEA Malmö. 
David är advokat och delägare i Moll Wendén Advokatbyrå. 
Samtidigt slutar Karin Grauers, Maria Thomelius och Petra Bergarp. 
Vi vill tacka alla tre för det viktiga ideella arbete de lagt ned under 
åren för att göra Barnfonden till en ännu bättre barnrättsorganisa-
tion. Läs mer om styrelsen på barnfonden.se/styrelse.

kunnat köpa vår egen vattenpump och diversifie-
ra våra grödor med pengar som vi tjänat genom 
försäljningen av får och avokado. Nu är bevatt-
ning lättare. Vi har också köpt en tv, så barnen är 
glada på kvällarna.

En annan som fått ett bättre liv är Ann, mamma 
till Frank, Grace, Nancy och Joseph. Ann fick 
utbildning i småskaligt företagande och därefter 
grävde hon med hjälp av grannar en damm. Fa-
miljens mark är liten – mindre än en halv hektar. 
Eftersom de nu har tillgång till vatten året runt 
odlar Ann sockerärtor som hon säljer till handlare 
i distriktet, vilka i sin tur säljer vidare till den 
europeiska marknaden. Hon kan skörda 20–80 
kg sockerärtor två gånger i veckan i en månad, 
och får cirka 10 svenska kronor per kilo. Med 
regelbunden tillgång till vatten kan hon planera 
ärtskörden så att den sammanfaller med att hon 
får de bästa marknadspriserna. Hon skördar 
första gången i april–maj och sedan ytterligare 
en gång i september–november. Hon odlar också 
majs och äger en ko som ger familjen mjölk. Allt 
detta tillsammans gör att hon kan ta väl hand om 
sina fyra barn, vars favoritmat är chapati och ris.

Ann och många andra som dragit nytta av 
detta projekt återkommer till en önskan om att 
man ska expandera insatsen så att även familjer i 
andra områden i närheten får ett bättre liv.

Vattenprojektet i Nyeri har gjort tillvaron mer 
trygg för många familjer. De kan nu klara längre 
perioder utan regn. Men om klimatförändring-
arna accelererar är det ändå bara en tillfällig 
lösning. Om de stora vattenkällorna torkar ut 
så finns det inget vatten att fylla på den stora 
vattentanken med. Så en stor utmaning är att 
skapa lösningar som fungerar i dag, utan att för 
den skull tappa fokuset på de långsiktiga insatser 
som behövs för att säkra tillvaron även på sikt. •

Text: Shona Jennings/Fredrik Salomonsson 
Foto: Shona Jennings/Martina Hibell

Familjen Issac har dragit stor nytta av vattenprojektet 
och odlar nu både fisk, majs och kål som de kan sälja 
på den lokala marknaden.

Ann tillsammans med sina barn framför familjens hus.

John Kingori från vår lokala samarbetsorganisation 
Pioneer i Nyeri framför en av vattentankarna som 
ändrat förutsättningarna för många hushåll i området.

 Våra liv har förändrats  
mycket. Jag har kunnat upp- 
fostra mina barn. Jag kan  
mata och klä dem bra. 
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Enligt Unicef lever cirka 240 miljo-
ner barn i världen med någon form 
av funktionsnedsättning. Hälften 
av dem går inte i skolan.  Utma-
ningarna många av dessa barn står 
inför är svåra och mångbottnade. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

En bättre tillvaro för barn med 
funktionsnedsättning i Kambodja
Barn med funktionsnedsättning är ofta en ytterst marginaliserad grupp.  
Barnfonden arbetar för att ge alla barn en uppväxt på lika villkor utifrån barns  
rättigheter, så som de uttrycks i FN:s barnkonvention. I Battambang i Kambodja  
gör vi en riktad insats med mål att fler barn med funktionsnedsättning ska få gå  
i skolan och att hela lokalsamhället ska bli mer inkluderande. Insatsen görs med 
stöd från ForumCiv och Barnfondens månadsgivare. 

De flesta samhällen i världen upp-
visar stora brister när det handlar 
om inkluderingen av dessa barn. 
Det är dessutom vanligare att barn 
med funktionsnedsättning växer 
upp under fattiga förhållanden. 

Barn med funktionsnedsättning 
tillhör en av de mest marginalisera-
de och utsatta grupperna i Kambod-
ja. Ungefär tio procent av barnen i 
landet har någon form av funktions-
nedsättning, kognitiv eller fysisk. 

Sokchea, 16 år, har fått mycket stöd genom projektet och trivs bättre i skolan och med tillvaron i stort idag. 

Globala målen:  
Projektet bidrar till att förverkliga 
ovanstående av FN:s  globala mål.

Barn med funktionsnedsätt-
ning möter många formella och 
informella hinder på vägen mot ett 
fullvärdigt medborgarskap och till 
aktivt deltagande i det kambod-
janska samhället.

Kunskapen om funktionsned-
sättningar, barns rättigheter och 
hur man kan arbeta för att ge dessa 
barn en bättre tillvaro är låg hos 
både föräldrar, skolpersonal och 
myndigheter. Det förekommer 
mycket diskriminering, och funk-
tionsnedsättningar är omgärdade av 
många fördomar och stigman. Det 
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är skambelagt att ha fött ett barn 
med funktionsnedsättning och det 
är inte ovanligt att dessa barn göms 
undan av sina familjer. 

Många gånger internaliserar bar-
nen själva känslorna av skam, vilket 
påverkar deras självförtroende och 
självkänsla samt leder till starka 
mindervärdeskomplex.

Den här situationen vill Barn-
fonden bidra till att förändra. Alla 
barn har rätt att gå i skolan, känna 
sig värdefulla och ha möjlighet att 
delta i samhället utifrån sina egna 
villkor. 

I Kambodja gör vi med utgångs-
punkt i barnkonventionen och 
barns rättigheter en stor, riktad 
insats i området Battambang för 
att ge barn med funktionsnedsätt-
ningar en tryggare uppväxt och en 
bättre framtid. Det övergripande 
målet för insatsen är förbättrad 
generell livskvalitet för barnen och 
deras familjer, bättre tillgång till 
utbildning samt ökad självsäkerhet 
och trygghet inför framtiden.

Insatsen riktar sig mot barn med 
funktionsnedsättning och deras 
familjer, mot skola och utbildnings-
väsende samt mot hela det omgi-
vande samhället.

Insatsen hjälper barn med funk-
tionsnedsättning i två distrikt i 
Battambang-provinsen. Det hand-
lar om många olika typer av funk-
tionsnedsättningar, både fysiska 
och kognitiva. Men insatsen berör 
långt fler än bara barnen själva. 
Hela lokalsamhället drar nytta av 
att kunskapen om funktionsned-
sättningar, inkludering och barns 
rättigheter ökar.

Vi arbetar med att stärka barnens 
kommunikationsförmåga och de lär 
sig att formulera och våga uttrycka 
sina mål och drömmar om framti-
den. De får också verktyg för att 
bättre kunna hantera olika typer 
av utmaningar och motgångar. Det 
blir som en sorts utbildning i livs-
kunskap och livsfärdigheter som 
stärker deras självförtroende och 
självkänsla.

Föräldrar och vårdnadshavare 
ska få bättre kunskap om inklude-
ring och hur de kan stödja barnen 
att uppnå sin fulla potential. En del 
av insatsen handlar om att skapa 
föräldragrupper inom vilka man 
kan utbyta erfarenheter och kun-
skap, och få emotionellt stöd i en 
ofta tuff situation. 

Olika typer av inkluderingsstrate-
gier implementeras i utvalda skolor i 

Läs mer om projektet och  
om hur det hjälpt olika barn på 
barnfonden.se.

Sokchea tar för sig på ett helt annat sätt idag och hennes självkänsla har blivit 
mycket bättre.

Projektet i Kambodja som pågår i tre år 
syftar till att ge barn med fysiska eller 
kognitiva funktionsnedsättningar en 
bättre tillvaro och framtid.

området. Rektorer, lärare och annan 
skolpersonal tränas i hur de kan 
uppnå social, pedagogisk och fysisk 
inkludering i skolan. Myndigheter 
och andra aktörer med formellt 
ansvar får ökad kunskap i hur de 
ska implementera inkludering i 
lokalsamhället. Vi använder oss av 
både så kallade role model-familjer 
och role model-skolor som tjänar 
som förebilder för andra familjer och 
skolor att lära sig av och ta efter.

Även föräldrar och syskon utbil-
das i inkludering. Eftersom flickor 
med funktionsnedsättning är extra 
utsatta – och det traditionellt ofta 
är kvinnorna som tar ansvar för 
hem och barn – arbetar vi dessutom 
med att göra familjesituationen mer 
jämställd. Man försöker också se 
till att flickor och kvinnor blir led-
are för de aktiviteter som sker inom 
ramen för insatsen, exempelvis 
träning, olika typer av forum och 
workshoppar. 

För att se till att barn med 
funktionsnedsättning känner sig 
stöttade och välkomnade i skolan 

och i andra miljöer arbetar vi med 
mentorskap och kamratstödjare. 

En av de som fått sin livssituation 
förbättrad genom projektet är flick-
an Sokchea. 

Sokchea, 16 år, bor i Battam-
bang-provinsen och har växt upp 
under fattiga förhållanden. Hon 
föddes med en kognitiv funktions-
nedsättning och ett ansikte som 
uppfattades som annorlunda. Hen-
nes mamma Vy, som är änka med 
sex barn, berättar:

– Sokchea kom inte ihåg or-
dentligt. Hon verkade också sakna 
medkänsla och empati. Sokchea 
tappade ofta humöret och var ag-
gressiv mot mig och omgivningen. 
Hon började skolan när hon var åtta 
år gammal, två år senare än vanligt, 
och jag var inte optimistisk om hen-
nes utbildning.

Sokcheas utseende gjorde det 
svårt för henne att gå i skolan. Hon 
berättar om sin första skoldag: 

– Jag var livrädd när jag började 
skolan för att folk var rädda för mig 

och till och med slog mig. Jag ville 
inte gå till skolan längre, och min 
framtid verkade hopplös. 

Rektor på Sokcheas skola be-
rättar:

– Projektet startade i min skola 
2020 och det hjälper till att förändra 
inte bara lärares beteende, utan 
också föräldrars beteende, att inte 
diskriminera elever med funktions-
nedsättning, utan att ta hand om 
dem. Föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättningar började ta sina 
barn till skolan och nu har vi minst 
13 elever med fysiska, neuropsykia-
triska eller kognitiva funktionsned-
sättningar.

Sokcheas lärare, Sokkea, har 
undervisats av projektet om hur 
man håller lektioner för barn med 
funktionsnedsättningar och hon 
försöker även påverka eleverna i 
klassen till nya synsätt:

– Jag sa till alla elever att inte 
diskriminera personer med funk-
tionsnedsättningar. Jag strävar efter 
att kombinera elever med och utan 
funktionsnedsättning på lektio-
nerna, och de leker och lär sig mer 
tillsammans i dag.

Sokchea trivs bättre i skolan nu.
– Ingen ville spela med mig eller 

ens sitta med mig tidigare, men nu 
har jag en nära vän. På rasten leker 
hon alltid med mig. Jag är på så gott 
humör att jag vill gå till skolan varje 
dag, säger Sokchea.

Sokchea och andra barn med 
funktionsnedsättning kan nu inte 
bara lära sig i skolan med andra 
barn, utan de har också genom 
vårt projekt fått möjlighet att träffa 
lokala myndigheter och uttrycka 
sina önskemål och få hjälp. Det 
handlar i stort om att bygga ett 
inkluderande samhälle som inte 
särskiljer människor beroende på 
vilka förmågor de har.

– Jag är glad över att till myndig-
heterna kunna uttrycka en önskan 
om en cykel, och att de tar min 
önskan på allvar och lovar att gå 
vidare med frågan. 

Efter att ha deltagit i ett pro-
vinsforum om funktionsnedsätt-
ningar på ett hotell i staden Bat-
tambang säger Sokchea:

– Det här är mitt första besök i 
en provinsstad, och jag tycker om 
att se de vackra ljusen på natten. •

Text: Fredrik Salomonsson
Foto: Khun Pisey/ChildFund Kambodja

 Jag är 
på så gott 
humör att 
jag vill gå till 
skolan varje 
dag. 
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Eliana Pedroso, 41 år, växte upp i ett fat-
tigt landsbygdssamhälle i Minas Gerais, 
Brasilien. Hennes familj saknade tillgång 
till rent vatten och fick gå en timme för 
att tvätta sig och hämta dricksvatten. De 
bodde i ett gammalt lerhus utan rinnande 
vatten. Genom ett spar- och låneprogram 
som Elianas mamma fick tillgång till 
genom familjens medverkan i fadderpro-
grammet byggde de så småningom ett 
nytt hus, med rinnande vatten. Eliana fick 
även skolmaterial och skoluniformer tack 
vare deltagande i fadderverksamheten. 
Hon fick tillgång till tand- och hälsovård 
samt lärde sig maskinskrivning, MS Word 
och datorkunskap. Hon arbetade som 
volontär inom fadderverksamheten under 
gymnasiet. När hon tog examen blev hon 
koordinator för ECD-programmet (försko-
la) och arbetade senare även inom Givar-
service. Därefter kom hon in på college 
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Eliana Pedroso  
– från fadderbarn 
till lärare

Eliana Pedroso tillsammans med sin dotter Luana, 7 år.

för att studera till lärare och för elva år 
sedan blev hon grundskollärare.

– Att arbeta med utbildning av barn, 
arbeta som lärare, som pedagog är väldigt 
givande. Och nuförtiden, till exempel, att 
se studenter, mina tidigare studenter ... 
flyga, gå på college, bli välutbildade. Och 
de ser mig och minns den betydelse jag 
hade i deras liv, det är för mig en omätbar 
belöning.

Hon menar att stödet hon fick under 
uppväxten gjorde stor skillnad.

– Om jag och min familj inte hade fått 
stöd genom fadderprogrammet skulle jag 
säkert ha stött på större svårigheter genom 
livet. Allt vi fick var av stor betydelse, 
för mig och för hela min familj. Så i dag 
tackar jag ChildFund för min personliga, 
professionella och sociala utveckling. Det 
säger jag av kärlek och tacksamhet. •
Text: ChildFund Brasilien/Fredrik Salomonsson / Foto: Jake Lyell
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Medarbetare i fokus

Susanne 
Melms

Susanne Melms tillsammans med projektpersonal i Dugda, Etiopien.  Text: Louise Gustafsson / Foto: ChildFund Etiopien

Som nybakad student var suget stort att 
lämna Malmö och se mer av världen. Su-
sanne fick jobb som au pair i Kanada och 
ganska snart var det en självklarhet att hon 
skulle stanna kvar i landet. Hon började 
jobba på en bank i Edmonton och Kanada 
kändes mer och mer som hemma. Men ef-
ter sju år fattade Susanne ändå beslutet att 
lämna Edmonton och återvända till Malmö.

Väl hemma igen tog karriären inom 
marknadsföring fart. 

– 1991 började jag på Bonnier med mark-
nadsföring och den inriktningen har egent-
ligen följt mig hela livet, säger Susanne. 

Karriären tog henne till Danmark där 
hon jobbade för medieföretaget Gyldendal 
med bland annat bokklubbar. Efter 24 år 
inom kommersiella verksamheter och nio 
år med pendlande till Danmark väcktes 
en längtan efter något annat. 2017 började 
Susanne jobba på Barnfonden.  

På Barnfonden är Susanne värvningsan-
svarig, en roll som kräver stort engagemang 
och kreativitet. Att värva faddrar har blivit 
svårare med åren, och dagens världsklimat, 
kriget i Ukraina, inflationen samt oro över 
framtiden skapar ytterligare utmaningar.

– Vi har stor ödmjukhet och förståelse för 
att det är tufft för människor på hemmaplan 
också, så vi är väldigt tacksamma för våra 
faddrar och månadsgivare. Vi ser hur stort 
behovet är på plats i våra programländer och 

där drabbas de, inte minst barnen, också av 
hög inflation, men även i allt högre utsträck-
ning av svår torka, missväxt eller översväm-
ningar. Det är så otroligt viktigt med den 
hjälp vi får av våra faddrar och månadsgivare. 
Deras bidrag gör avgörande skillnad för 
många barn som lever i utsatthet.

År 2020 besökte Susanne våra lokala samar-
betspartners i Etiopien. Hon fick då vara med 
på invigningen av Shubi Gemo-skolan i Dug-
da, som har blivit verklighet tack vare stödet 
från Barnfondens givare. Det var en resa som 
kom att betyda mycket för henne.

– Det var helt fantastiskt att få vara med 
och se hur faddrarnas pengar påverkar och gör 
verklig skillnad. Det blev så tydligt och moti-
verande, att ju fler faddrar vi kan värva, desto 
fler sådana här resultat kan vi få. 

Susanne besökte även ett av Barnfondens 
center i Dugda, dit alla barn i området är 
välkomna för att göra sina läxor, läsa och rita. 

– Det var så roligt att träffa alla barn, både 
fadderbarn och andra och se hur de kan få 
hjälp genom detta center. Alla människor 
som jobbade där var helt fantastiska och det 
kändes som en oas, en fredad plats.

På centret träffade hon också en man vid 
namn Dr Abdisha Keshu, som berättade att 
han var ett fadderbarn när han var liten. I dag 
är han utbildad läkare och involverad i Barn-
fondens projekt i området. 

Har du fått besök av en representant från Barnfonden någon gång? Då är det kanske på uppdrag 
av Susanne Melms, värvningsansvarig på Barnfonden. Susanne är född och uppväxt i Malmö, på 
semestern föredrar hon att resa utomlands, gärna någonstans där man kan vandra och vara aktiv.  

– Det var som att han var med och gav 
tillbaka, han berättade att hans föräldrar inte 
hade haft möjligheten att ge honom samma 
utbildning utan fadderstödet och han var så 
otroligt tacksam för att han hade varit en del 
av fadderprojektet som barn. Det var så kul att 
träffa honom, berättar Susanne entusiastiskt.  

Under Susannes tid på Barnfonden är det 
vissa saker som har stått ut och som hon gär-
na vill lyfta fram. 

– Jag kommer ju från en kommersiell del 
av marknadsföring och sen jag kom hit är det 
ju så ofantligt mycket jag har lärt mig. Om 
vikten av det arbete vi gör, transparensen 
inom organisationen, att man verkligen kan 
se att pengarna går fram och hur väl rapporte-
rat allting är, från planering av projekten till 
hur man jobbar med uppföljning med samar-
betspartners på plats.

Susanne säger avslutningsvis att hon är 
stolt över sin arbetsplats och hon har ett tyd-
ligt fokus som värvningsansvarig:

– Mitt mål och mitt syfte på Barnfonden är 
att värva faddrar och månadsgivare. Så att fler 
barn kan få stöd och trygghet i världen. • 

Susannes boktips:  
Att uppfinna världen av  
Katrine Marçal & Senseis  
portfölj av Hiromi Kawakami

Susannes julklappstips: 
”Solvatten” från Barnfondens 
gåvoshop
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