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Rädda Barnen på Åland är del av Save the Children International, med samma mission, vision och värderingar 

 
 

VISION, MISSION & VÄRDEN 
 
 

Mission  

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, i syfte att omedelbart och 
varaktigt förbättra barns liv överallt i världen. 
 

 

Vision 

Rädda Barnen arbetar för en värld där man respekterar och värdesätter 
barn, lyssnar till barn och lär av dem, ger barn framtidstro och möjligheter. 
 

 
 

Värderingar i vårt arbete 

Ansvar Vi tar ansvar för att använda våra resurser effektivt och för att nå 
mätbara resultat. Vi hålls till svars gentemot givare, partners och framförallt 
barn. 
 
Ambition Vi ställer höga krav på oss själva och på våra kollegor. Vi sätter 
högt ställda mål och är fast beslutna att förbättra kvaliteten i allt vi gör med 
och för barn. 
 
Samarbetsvilja Vi respekterar och värdesätter varandra. Vi tar tillvara vår 
mångfald och arbetar med partners för att ytterligare stärka vår 
gemensamma förmåga att göra skillnad för barn i världen. 
 
Kreativitet Vi är öppna för nya idéer och vågar satsa. Vi välkomnar 
förändring för att utveckla varaktiga lösningar med och för barn. 
 
Integritet Vi strävar efter att uppträda på ett ärligt och föredömligt sätt. Vi 
sätter aldrig vårt anseende på spel. Vi agerar alltid utifrån barnets bästa. 
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FÖRORD 

 
Med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” som ram ska Åland tillsammans 
hitta vägar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Rädda Barnen på Åland vill fortsättningsvis ta 
ansvar och bidra i detta omställingsarbete. Det gör vi med avstamp i Rädda Barnens vision och arbetar för 
en värld där man respekterar och värdesätter barn, lyssnar till barn och lär av dem, ger barn framtidstro 
och möjligheter.  
 
Verksamhetsåret 2020 håller vi fast på den inslagna vägen för föreningens barnrättsarbete. Vi arbetar både 
främjande och förebyggande med barns rättigheter, både direkt med barn och unga och med viktiga vuxna i 
barns närhet. I arbetet med att öka och fördjupa kunskapen om barnkonventionen innebär den nya 
mandatperioden nya möjligheter att utbilda politiker som i sitt ämbete har en skyldighet att se till att 
barnkonventionen efterlevs. Vi kommer även att fortsätta arbeta med rättighetsbärarna, dvs barnen, för att öka 
deras kunskap om barnkonventionen och för att skapa möjligheter för barn och unga att göra sin röst hörd.  
 

Barn och ungas psykiska hälsa och möjligheten till delaktighet är viktiga områden som på olika sätt finns 
med i alla delar av Rädda Barnens verksamheter. Möjligheten att forma sin vardag och påverka beslut som 
berör både det egna livet och samhället i stort ger meningsfullhet, vilket i sig är en nyckel till hälsa och 

vä ̈lbefinnande. Meningsfullhet bildar tillsammans med begriplighet och hanterbarhet det som 
sociologen Aaron Antonovsky kallar KASAM – känsla av sammanhang, där delaktighet är en viktig 
beståndsdel. Alla är viktiga delar i barn och ungas liv.  
 
I vårt arbete med social utsatta barn är kopplingen till psykisk hälsa och delaktighet central och under år 
2020 kommer vi att arbeta med frågor som berör målgruppen barn som anhöriga. Det är barn som vi idag 
vet lever i en utsatt livssituation med mycket större risker än andra barn att få allvarliga konsekvenser av sina 
erfarenheter och sin livssituation. Dessa barn behöver bli sedda och erbjudna samhället stöd för att få den 
barndom och den utveckling barnet har rätt till. Vi kommer också att fortsätta arbeta med och för 
målgruppen placerade barn. Barn som tillfälligt eller varaktigt inte kan bo i sitt hem. 
 
Vi fortsätter arbetet inom våra etablerade verksamheter så som lekterapin vid ÅHS, Barnens internet och 
föräldrabarngruppen Öppna förskolan. Rädda Barnen är sedan länge en etablerad och central aktör i arbete för 
barn och familjer som drabbas av krig och katastrofer i världen. Arbetet med att samla in pengar för att stödja 
Rädda Barnen i detta viktiga arbete fortsätter under året. Vårt eget internationella arbete sker även år 2020 i 
Litauen där vi stödjer vår systerorganisation Rädda Barnen Kelme i deras arbete med att stärka barn och unga 
genom tjej- och killgrupper.  
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram föreningens utbildnings- och påverkansarbete. Rädda Barnen tar vår 
utgångspunkt i de verksamheter vi bedriver och när tillfälle ges vill vi vara en aktör som påverkar och driver 
Åland (och världen) mot ett samhälle i samklang med barnkonventionen.  
 
Vi önskar trevlig läsning och ser fram emot gott samarbete under år 2020! 
 

 
 
 
 
Johanna Lang     Lotta Angergård  
Ordförande    vik. verksamhetsledare 
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DEL 1 - VERKSAMHETSPLAN 2020  
 

1. ORGANISATION  

Rädda Barnen på Åland är en barnrättsorganisation med ett starkt barnskyddsfokus. Vi är en lokalförening i 
Pelastakaalapset-Rädda Barnen rf. som i sin tur är en del av Save the Children, världens ledande organisation 
för barnets rättigheter. Vi är verksamma 120 länder. Rädda Barnen på Åland främsta fokus är att verka i 
lokalsamhället. Det globala arbetet sker framförallt genom insamling av pengar till barnrättsarbete i världen, 
eget utvecklingsarbete i Litauen samt medverkan i påverkanskampanjer i barnrättsfrågor.  
 
Rädda Barnen på Åland r.f. bildades år 1959. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden.  
 

1.1 MEDLEMMAR  

Våra medlemmar och frivilliga är barnrättskämpar som ger i form av pengar, tid och engagemang. Genom att 
vara medlem i Rädda Barnen är det möjligt att vara med och påverka inriktningen av arbetet samt välja och bli 
vald till ledamot i styrelsen. Medlemmarna är viktiga och kan agera ambassadörer för barns rättigheter i både 
små och stora sammanhang. Genom en stadig medlemsbas visar vi att barns rättigheter är en viktig fråga både 
lokalt och internationellt. Medlemsavgiften fastställs av höstmötet och är i dagsläget 10 € för vuxna och 5 € för 
alla under 29 år.  
 
 

Målsättning Åtgärd                                       

Öka kännedomen om Rädda Barnens 

barnrättsarbete hos privatpersoner, företag och 

föreningar. Informationen ska leda till ett ökat 

engagemang i form av fler antal medlemmar 

(privatpersoner) och fler som agerar för ett 

barnvänligare samhälle.  

 

 

Sprida information och kunskap genom föreningens hemsida 

www.raddabarnen.ax, sociala medier och nyhetsbrev. 

 

Sända ut medlemsbrev två ggr/år till medlemmar och 

månadsgivare.  

 

Informera och diskutera aktuella ämnen på två medlemsmöten 

per år. 

Fler aktivt engagerade medlemmar  Utveckla former för ökat aktivt engagemang i föreningens 

barnrättsarbete. Arbetet sker tillsammans med och för 

medlemmarna. 

 

Vidareutveckla arbetet tillsammans med unga medlemmar där 

strukturer och rutiner skapas för att långsiktigt säkerställa 

unga barnrättskämpars plats i föreningen.  

 
 

1.2 STYRELSE  

I Rädda Barnens styrelse sitter personer som har ett engagemang i frågor som berör barn och barns rättigheter. 
Strävan är att styrelsen ska spegla den variation av människor som finns i det åländska samhället. Målsättningen 
är att styrelsen är jämställd och även har en bredd när det gäller exempelvis geografisk hemvist, 
yrkeskompetens, kunskapsområden, ålder, funktionsvariation. Genom en bred kompetensbas, mångfald och 
nätverk har vi större möjligheter att nå ut brett i det åländska samhället. Sedan år 2015 har Rädda Barnen två 
ungdomsmedlemmar (enligt stadgan ”icke röstberättigade medlemmar i åldern 15-17 år”) i styrelsen. Det har 
givit ett lyft till styrelsens arbete att ha med rättighetsbärarna och de viktiga perspektiv som unga bidrar med.   
 
Förutom att ledamöter, suppleanter och ungdomsledamöter utan ersättning deltar i styrelsemöten gör 
styrelsemedlemmarna aktiva insatser på varierande plan inom föreningens verksamhet. Föreningens totala antal 
frivilligtimmar är svår att beräkna men en uppskattning är 2000 timmar för år 2020 där de största enskilda 
insatserna är styrelsens arbete och ungdomsgruppens arbete.  

 

http://www.raddabarnen.ax/
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Målsättning Åtgärd 

Styrelsemedlemmars kunskaper tas tillvara för att 

på bästa sätt förverkliga föreningens mission och 

vision. 

 

Fortsättningsvis sträva efter att aktivt dela upp 

ansvarsområden enligt styrelsemedlemmarnas egna intressen 

och kompetenser.  

Styrelsemedlemmarna bereds möjligheter att öka 

sin kunskap inom Rädda Barnens arbetsområden. 

Ge möjlighet att delta i utbildningar och besöka 

samarbetsparter och projekt som Rädda Barnen stöder. 

Stärka ungas perspektiv och delaktighet i 

styrningen av föreningen. 

 

Två ungdomsrepresentanter invalda i styrelsen och deltar 

aktivt.  

 
 

1.3 PERSONAL 

Rädda Barnen på Ålands personal uppgår i planen för år 2020 till sju anställningar i olika omfattning vilket 
motsvarar sex heltidsanställningar samt en städare på timbasis. Utöver detta planeras att anställa sex 
Barnkonventionspiloter vid kansliet (under 18 år) och en sysselsättande lekresurs vid lekterapin (studerande 
över 18 år). I de olika verksamheterna finns även behov av köptjänster eller arvoderade uppdrag.  
 
Arbetet och personalen leds av en verksamhetsledare vars uppgift är att förverkliga föreningens målsättning i 
enlighet med föreningsmötets och styrelsens beslut. Verksamhetsledaren ansvarar gentemot styrelsen för 
föreningens administration och ekonomi, planering och utveckling av verksamheten. Informationsansvarig 
bistår verksamhetsledaren i informations- och kansliarbete. Vid behov köps informationstjänster in. Övrig 
personals uppgifter finns beskrivet under respektive verksamhet.  
 
Målsättningen är att ha kompetent och motiverad personal som aktivt bidrar till att kvalitetssäkra föreningens 
arbete och har möjlighet att vara delaktiga i utformningen av densamma. Föreningen uppmuntrar fortbildning 
när det är möjligt utifrån tid och kostnadsbild. Mycket av Rädda Barnen på Ålands arbete idag går ut på att öka 
kännedom om och kunskap i en rad frågor kopplade till barn och unga bland yrkespersonal och allmänhet och 
inte minst barn och unga själva. Det här arbetet går inte att göra utan adekvata personalresurser.  
 
 

Personalresurser plan för år 2020 

Verksamhetsledare  100 procent 

Information och kansli  60 procent  

Barnens internet   80 procent 

Barnkonventionsansvarig  100 procent 

Social utsatta barn  100 procent  

Ledare för Öppna Förskolan  60 procent 

Lekterapi 100 procent  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lekterapi sommar  sysselsättande resurs 1 månad 

Barnkonventionspiloter  sex stycken 1 månad juni-juli 

Städ    timbasis   
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1.4 FINANSIERING 

Penningautomatmedel (PAF-bidrag) 
För att finansiera föreningens arbete anhåller Rädda Barnen om penningautomatmedel för verksamheterna 
lekterapi, barn- och föräldragruppen Öppna Förskolan, barnens internet, utbildning & information, 
barnkonventionsarbete, ungdomsarbete, social utsatta barn (inklusive stödgrupp och läger för barn) samt för 
föreningens kansli och administration.  
 
Egen/övrig finansiering 
Rädda Barnen får in egna medel via medlemsavgifter, hyresintäkter, räntor, dividender och insamlingsarbete 
(beskrivet nedan). Föreningen har finansiering av stiftelsen Bensow för utvecklingsarbete inom familjevård på 
svenska. År 2020 kommer vi liksom tidigare ansöka om grundbidrag från Mariehamns stad där föreningen är 
registrerad. Inför år 2020 kommer föreningen även söka bidrag från Svenska kulturfonden.  
 

1.5 INSAMLINGSARBETE 

Rädda Barnen på Åland samlar in pengar både till den lokala och den internationella verksamheten och 
hjälpinsatser på flera sätt. Insamlingsbössor, gratulationskort, kondoleanser, månadsgivare, donationer och 
engångsinbetalningar från privatpersoner och företag möjliggör alla till föreningens barnrättsarbete. 
Insamlingen är absolut nödvändig för att vi snabbt ska kunna bidra till det internationella hjälparbetet, hjälpa 
barn på Åland genom Rädda Barnens barnfond och stödja internationella partners i närregionen. Den absolut 
bästa och mest förutsägbara insamlingsmetoden är månadsgivare där privatpersoner har en direktdebitering på 
valfritt belopp varje månad till Rädda Barnen.  
 

Målsättning Åtgärd 

Fler privatpersoner och företag känner till Rädda 

Barnens arbete och vill bidra till föreningens arbete 

lokalt och internationellt.   

Stärkt kommunikation kring relevanta 

verksamhetsområden, där det med tydlighet framgår att 

bidrag behövs och vad de används till. 

 

 
 

1.6 FÖRENINGSINFORMATION OCH SAMARBETEN 

Möjlighet att informera om föreningens verksamhet är viktig både för att utbilda och öka kunskapen om 
barnrättsfrågor hos allmänhet och yrkespersoner, och för att ge information till aktuella och potentiella 
bidragsgivare. Rädda Barnen vill tydligt visa vad vi står för, vilka verksamheter föreningen bedriver och vad vi 
kan erbjuda för stöd och kunskap.  
 
Föreningen strävar till att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt och söker samarbete och samverkan med 
andra organisationer och parter i varje sammanhang där det är ändamålsenligt och möjligt. Detta sker i 
pågående verksamheter löpande under året. Genom att arbeta tillsammans med relevanta partners ökar chansen 
att skapa hållbara förändringar i barnrättsfrågor. Rädda Barnen är medlem i Bärkraft.ax och planerar även år 
2020 att vara en aktiv aktör som bidrar till omställningen av Åland.  
 

Målsättning Åtgärd 

Ökad kännedom och kunskap om Rädda Barnens 

verksamhetsområden bland verksamheternas 

målgrupper, allmänhet och andra potentiella 

bidragsgivare.  

Aktivt använda hemsida och sociala medier som 

informationskanal.  

 

Delta i publika evenemang utifrån relevansbedömning.   

 

Proaktivt arbeta gentemot åländsk media. 

 

Rädda Barnen-priset år 2020 delas ut. 

 

Skapa hållbara förändringar i barnrättsfrågor. Identifiera och samarbeta/samverka med relevanta aktörer. 
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2. VERKSAMHETER PÅ ÅLAND 

2.1 LEKTERAPI  

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till lek, vila och fritid 
Artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och 
rehabilitering 

Del ur artikel 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Rädda Barnen på Åland har sedan 1970-talet en lekterapeut som arbetar vid Ålands Centralsjukhus. 
Verksamheten omfattar både förberedande och bearbetande lekterapi, samt lek och sysselsättning. Lekterapin 
är ett väldokumenterat redskap som minskar rädslan inför operationer och undersökningar samt främjar 
tillfrisknandet. I lekterapin bejakas det friska och ger barn och syskon möjlighet till lek och frizon. Lekterapin 
sker i samverkan med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och har egen tidsbokning. Sjukhusets barn- och 
ungdomsklinik är det arbetsteam som lekterapeuten arbetar tillsammans med i vardagen. ÅHS står också till 
stor del för sjukvårdsmaterial och pysselmaterial till verksamheten. 
 
Under år 2019 testades fikaträffar för utvalda patientgrupper av barn och deras familjer. Träffarna planeras 
fortsätta år 2020 och arrangeras tillsammans med relevant vårdpersonal. Träffarna möjliggör för barn och 
föräldrar att besöka sjukhuset utan undersökning eller ingrepp, få relevant information, träffa andra i liknande 
situation och ge varandra stöd och råd.  
  
Rädda Barnens och ÅHSs arbete med Barn som är anhöriga (se verksamheten 2.6. socialt utsatta barn) 
intensifieras under år 2020. Lekterapeuten besitter särskild sakkunskap gällande information och dialog med 
barn och kommer att vara en resurs i arbetet.   
 
Föreningens lekterapeut är en heltidstjänst. Under lekterapeutens semester planeras en ung person anställas för 
sysselsättande insatser.  
 

Målsättning Åtgärd 

Barn och unga som står inför ingrepp och 

undersökningar kan förberedas både hemma och på 

sjukhuset med hjälp av material som stämmer in på 

åländska förhållanden. 

Fortsätta utveckla material till förberedelse av olika 

ingrepp och undersökningar. Arbetet sker tillsammans 

med barn och unga, sjukhuspersonal, föräldrar och 

andra relevanta partner.  

 

Tillhandahålla i-pads med egentillverkat 

förberedelsematerial så som filmer och bilder. 

Materialet används för att förbereda barn och unga 

inför undersökningar och läkarbesök.   

 

Få en välfungerande verksamhet för lekterapin i 

nyrenoverade lokaler och på nya uteleken.  

Skapa en god lek- och förberedelsemiljö. Uppdatera 

och förnya lekmaterial som till viss del åsidosatts i 

väntan på färdigställandet efter bygg- och 

renoveringstiden. 

 

Ge kroniskt sjuka barn med sina föräldrar information, 

möjlighet till att träffa andra i samma situation, bygga 

nätverk och samtidigt få en trygg och trevlig stund i 

sjukhusmiljö.  

 

Tillsammans med vårdpersonal bjuda in patientgrupper 

till fikaträffar.  

Säkra barns rätt som anhöriga i enlighet med bla § 48 i 

hälso och sjukvårdslagen. 

Finns som resurs i Rädda Barnens och ÅHS arbete med 

barn som anhöriga.  
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2.2 FÖRÄLDRAR & BARNGRUPPEN ”ÖPPNA FÖRSKOLAN”  

 
Konventionsstaterna ska respektera och stödja föräldrar och andra som har ansvar för barn och deras 
uppfostran 

Artikel 5 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Föräldrar & barngruppen ”Öppna förskolan” är en samlingspunkt för barn och föräldrar som annars är hemma 
på dagarna. Här kan barn leka med andra barn och föräldrar träffa andra vuxna. Ingen föranmälan krävs utan 
föräldrar och barn kommer när det passar dem. Majoriteten av barnen i Öppna förskolan är barn under tre år, 
men även äldre barn är välkomna.  
 
Verksamheten har som syfte att värna om småbarnföräldrars psykiska välbefinnande genom att erbjuda 
möjligheter till nya nätverk och en gemenskap. Genom verksamheten vill Rädda Barnen erbjuda föräldrarna ett 
forum för vuxenkontakt. Barnen gagnas både i och med kontakten till andra barn samt genom att föräldrarna 
kan utbyta erfarenheter och idéer och på så sätt utvecklas i föräldrarollen. Öppna förskolan kompletterar 
kommunens barnomsorg genom att den baseras på att föräldrarna ansvarar för sitt eget barn och hela tiden är 
närvarande. Under år 2019 genomfördes ett projekt för att nå fler språkgrupper att komma till Öppna 
förskolan. Förhoppningen är att det ska bära frukt fortsättningsvis genom att informationen om verksamheten 
nått fler. Ambitionen för året är att ha en mångfald bland besökarna i verksamheten.  
 
Öppna Förskolans verksamhet följer skolåret och har uppehåll under jul- och sommarlovet. Höstterminen 
inleds i augusti med utomhusverksamhet i augusti och september. Under december, januari och februari har vi 
enbart inomhusverksamhet. I maj och juni avslutas terminen med utomhusverksamhet. Resten av tiden hålls 
verksamheten utomhus två dagar per vecka i lekparken på Ljungvägen och inomhus på Norragatan 24 tre dagar 
per vecka.  
 
Verksamheten håller öppet tre timmar per dag måndag-fredag kl. 9.30–12.30. Ledarens arbetstid är 60 procent. 
För deltagande tas en deltagaravgift ut. För att deltagaravgiften inte ska vara ett hinder för deltagande kan 
verksamheten vara avgiftsfri i vissa fall. 
 
 

Målsättning Åtgärd 

Deltagarna ges möjlighet att påverka planeringen av 

verksamheten. 

Åsikter om verksamheten samlas in genom enkät och 

genom diskussion.  

Föräldrar som deltar i verksamheten får ta del av 

information som rör föräldraskap och barnets 

rättigheter. 

Sprida information till deltagarna om relevanta 

aktiviteter och föreläsningar.  

Verksamheten genomsyras av ett hållbart och 

medvetet konsumtionsmönster.  

 

Inköp av fika är i möjligaste mån rättvisemärkt, 

närproducerat och ekologiskt, noggrann sopsortering.  

Utrensning av plastmaterial sker kontinuerligt. 

Kemikaliesmarta val vid nyinköp till verksamheten.  

 

Inflyttade föräldrar känner till Öppna förskolan och 

deltar i verksamheten. 

Informationsmaterial på engelska finns tillgängligt på 

strategiska platser som barnrådgivning, infokontoret 

Kompassen, etc.  

 

Ta emot språkpraktikanter från Medis.  
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2.3 BARNENS INTERNET 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras 
Artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 
Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rätt till yttrande- och informationsfrihet 
Artikel 13 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rätt till privatliv 
Artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Skydd mot utnyttjande 
Artikel 34-36 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
 
Rädda Barnen arbetar sedan år 2007 med att främja en sund och säker internet- och medieanvändning för barn 
och unga genom verksamheten Barnens internet. Det finns ett konstaterat behov av kunskap och verktyg till barn, 
föräldrar och andra vuxna på området. Forskning visar att internet- och medieanvändningen sjunker allt lägre 
ned i åldrarna och att redan en del ettåringar kan klassas som högkonsumenter av skärmtid (Statens Medieråd 
Sverige). I det förebyggande arbetet är de primära målgrupperna även år 2020 barn i åk 2 och 4 med 
uppföljning i åk 6 samt föräldrar till barn i dagis- och lågstadieåldern. I arbetet ser vi behov av ett 
intersektionalistiskt perspektiv då erfarenheterna från internet- och medieanvändning kan se olika ut för olika 
grupper. Under år 2020 kommer vi fortsätta att bredda kunskapen kring hur olika grupper av barn påverkas i 
sin internet- och medieandvändning.  
  
Det förebyggande arbetet generellt sker för att skydda barn mot alla former av utnyttjande och utsatthet vid 
internet- och medieanvändning. Genom att erbjuda information till föräldrar redan då barnen går på dagis finns 
en möjlighet att nå ut till föräldrar innan barnen blir vana användare. Målet är att ge föräldrar verktyg och 
kunskap så att de kan stärkas i sin roll som förälder i internet- och medierelaterade frågor samt uppmuntra till 
dialog kring säkert internet- och medieanvändande.  
 
Det förebyggande arbetet med barnen sker genom diskussion, kunskapsförmedling och övningar för att ge 
verktyg för att bli säkra internetanvändare och medvetna mediekonsumenter. De olika årskurserna kräver olika 
typer av information. Ämnen som berörs under lektionerna är skärmtid, data- och tvspel, barns rättigheter, 
moral och etik, utsatthet respektive säkerhet på nätet. I arbetet belyser vi också rätten till yttrande- och 
informationsfrihet och när dessa begränsas utifrån vad man rent lagligt inte har rätt att göra och skriva på 
internet.  
 
I arbetet för en sund och säker internet- och medieanvändning är barnens egna erfarenheter och kompetens 
viktig. För att göra barnens röst hörd kommer vi under år 2020 att fortsätta fråga barn under lektioner om 
klimatet på nätet och sedan samla informationen skriftligen. Barnen bidrar med sin kunskap i internet- och 
medierelaterade frågor och expertisen inhämtas från barn i årskurs 2-6. Parallellt med insatser i lägre åldrar 
finns ett behov av att arbeta med unga i högstadiet och vid Ålands gymnasium. 
 
Barnens internets samarbete med dagis och skolor är en central del i verksamheten. De färdiga forum i form av 
föräldramöten som skolor och dagis erbjuder möjliggör att en bredd av föräldrar nås. Skolornas arbete för att 
förhindra mobbning, kränkningar och utsatthet behöver även ske med kunskap om den digitala världen. Här är 
Barnens internet ett stöd för skolorna, där de kan kontakta Rädda Barnen om de har generella kunskapsfrågor 
men också i handledning kring enskilda fall.  
 
Samarbete med skola och andra instanser som Fältarna, Folkhälsan, Datainspektionen, polis, Brottsofferjouren, 
Ungdomshuset Boost är av vikt för verksamheten och regelbundna träffar arrangeras.  
 
Barnens internet har en anställd på 80 procent. 
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Målsättning Åtgärd 

Barn och vuxna har uppdaterad kunskap om en sund 

och säker internet- och medieanvändning, vilket 

möjliggör till en aktiv dialog förs mellan generationer 

samt att föräldrarna blir stärkta i rollen som 

mediefostrare.  

 

Barn blir bra medieanvändare och känner sig trygga att 

röra sig på olika digitala plattformar och får stöd. 

 

Erbjuda samtliga dagis och lågstadieskolor föreläsningar i 

anslutning till föräldraträffar.   

 

Erbjuda lektioner och föreläsningar till åländska skolor, 

främst elever i årskurs 2, 4 och 6.  

 

 

Barn och vuxna får konkret stöd kring nätrelaterade 

situationer och nätbrott. 

 

Erbjuda råd och stöd till barn, föräldrar och 

professionella i frågor om nätrelaterad lagstiftning samt 

upprätthålla aktuell information till barn och vuxna på 

hemsidan och via sociala medier.   

 

Skapa material om lagen och Internet, i samråd med 

experter, och sprida till barn och vuxna. 

 

Samarbeten med andra aktörer. 

Barn och ungas kunskap, erfarenheter och perspektiv i 

internet- och medierelaterade frågor tas tillvara och 

används som erfarenhetsexperter i arbetet. 

Samla barn och ungas åsikter och förmedla dem till 

föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet samt 

beslutsfattare och myndigheter. 

 

Verksamheten deltar i föreningens ungdomsarbete för 

att få en fördjupad kunskap om vilka digitala plattformar 

som unga använder.  
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2.4 BARNKONVENTIONSVERKSAMHET 

Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka förverkliga 
barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.  

Artikel 4 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för 
att säkra barns rättigheter. Föreningen har sedan år 2013 en särskild ansvarig för att arbeta med metoder för att 
säkra Barnkonventionens implementering i det åländska samhället. Detta innebär ett arbete på flera nivåer. Vi 
arbetar med att öka kunskapen om Barnkonventionen generellt men har särskilt fokuserat på att stärka 
rättighetsbärarna, dvs barnen, och på att utbilda beslutsfattare, dvs tjänstemän och förtroendevalda. Inom 
ramen för den sociala hållbarheten erbjuder Rädda Barnen föreläsningar och kurser om barns rättigheter, 
metoder för hur rättigheterna kan förverkligas och praktisk handledning vid beslutsprocesser som handlar om 
barn och unga.  

Under valrörelsen inför kommunal- och lagtingsvalet 2019 var Rädda Barnen aktiv med att lyfta 
barnrättsfrågor. Gensvaret var positivt och föreningen kommer att följa upp det arbetet. Behovet av ett ökat 
barnrättskunnande i kommunerna och i landskapsförvaltningen är  fortsättningsvis en fråga Rädda Barnen vill 
möta. Detta sker både genom att aktivt erbjuda fortbildning och genom att beslutsfattare och tjänstemän tar 
kontakt och ber om stöd i arbetet med att säkra ett barnpersektiv och barnsrättsperspektiv.  

Rädda Barnen Finland har i anslutning till det ökade antal flyktingar som kom till Finland år 2015 ökat sin 
nationella kompetens gällande barn i kris. Detta ger en möjlighet till fördjupad kunskap inom krisberedskap 
utgående från ett barnperspektiv. Möjligheten finns till stöd och utbildningsinsatser på området för Rädda 
Barnen på Åland som lokalförening och under år 2020 följer vi arbetet med att säkra barnvänliga platser och 
utbildning gällande krisberedskap.  

 
Målsättning Åtgärd 

Tjänstemän, personal och förtroendevalda har 

kunskap om barnkonventionen och dess 

grundläggande principer. 

 

Kommunal och landskapsförvaltning genomför 

barnkonsekvensanalyser vid beredning av budget, 

lagstiftning och andra ärenden som berör barn.   

Upprätthålla kontakten med kommuner och landskapet för 

att erbjuda utbildning i barnkonventionen. 

 

Erbjuda handledning vid genomförandet av 

barnkonsekvensanalys.  

 

Sprida goda exempel på genomförandet av 

barnkonsekvensanalys.  

 

Barn och unga har kännedom om 

barnkonventionen och har en förståelse för och 

tillit till dess påverkan på samhället.  

Erbjuda grund- och högstadieskolor workshop om 

barnkonventionen, demokratiutveckling, normkritik och ålder 

som maktordning.  

 

Kreativt projekt i samarbete med dagis/skola.  

 

Ökad kännedom om barnkonventionen och 

barnrättsfrågor i samhället. 

Uppmärksamma Barnkonventionens dag den 20 november.  

 

Skapa och sprida informationsmaterial om barnkonventionen. 

 

Med hjälp av föreningens underlag och erfarenheter 

exemplifiera barns livssituation, och förespråka användning av 

barnkonsekvensanalys. 

 

Under förutsättning att svenskspråkigt material tas fram 

erbjuda fortbildning gällande barn i kris.  
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2.5 UNGDOMSVERKSAMHET  

Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad.  
Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Föreningens satsning på att stärka ungas roll i organisationen och i samhället är nu en integrerad del av 
föreningens verksamhet. Arbetet innebär att ge rättighetsbärarna en möjlighet till att ta en aktiv roll i föreningen 
och på arenor där samhällsfrågor diskuteras. Rädda Barnen vill möjliggöra för unga att själva föra sin talan i 
frågor som berör. Rädda Barnen skapar aktiviteter för och tillsammans med unga föreningsmedlemmar och 
icke-medlemmar som visar intresse för barnrättsfrågor. Detta sker i dialog med aktiva i föreningens 
ungdomsgrupp och har en flexibilitet för att möta idéer och förslag. En av formerna för organisering är 
”Ungdomskaffe” som sedan år 2016 är en etablerad arena. Koncepten introducerades av en grupp 
Barnkonventionspiloter och bygger på att unga ordnar aktiviteter där unga kan träffas, lära sig mer om 
barnrättsfrågor och diskutera aktuella samhällsfrågor. Ett annan aktivitet är den mötesplats eller ”safe zone” 
som skapats i anslutning till Rockoff. Idén är att bidra till en tryggare stämning på festivalen genom att skapa en 
mötesplats för unga. Planen är att fortsätta år 2020.  
 
Föreningen har i dag en utbildarpool med unga som på uppdrag kan utbilda i barnkonventionen, normkritik 
och åldersmaktsordning. Under året erbjuds möjligheter till förfördjupad utbildning samt en grundutbildning 
för nya utbildare.   
 
En viktig del i att stärka unga och sprida kunskap om barnkonventionen är möjligheten att erbjuda 
sommarjobb som Barnkonventionspilot. Barnkonventionspiloterna får under fyra veckor lära sig om 
barnkonventionen, om det åländska samhället och om möjlighet till engagemang och påverkansarbete. Detta 
arbete stärker både unga och samhället. 
 
Barnkonventionsansvarig är också ansvarig för ungdomsarbetet. Arbetet möjliggörs genom anställd personal, 
resurser från samtliga medarbetare samt insatser från föreningens styrelse.  
 

 
Målsättning Åtgärd 

Möjliggöra engagemang för fler unga 

barnrättskämpar i föreningen och stärka dem som 

rättighetsbärare. 

 

Utveckla ungas kunskaper om barns rättigheter, 

påverkansarbete, demokrati och ledarskap. 

 

 

Arrangera ungdomskaffe månadsvis tillsammans med unga 

som berör aktuella frågor. 

 

Anställa sex barnkonventionspiloter under sommaren 2020. 

Erbjuda utbildarutbildning för unga om barns rättigheter samt 

möjligheter att hålla workshops och föreläsningar om temat 

för barn, unga och vuxna. 

Undersöka olika möjligheter för att öka ungas delaktighet i 

samhället.   
Möjliggöra att unga barnrättskämpar i föreningen 

kan skapa ett eget forum för att organisera sig.   

Stödja ungas organisering i föreningen, och möjliggöra att de 

kan arrangera egna aktiviteter i föreningens namn. Metoder, 

ramar och processer utarbetas i samklang med föreningens 

mission, vision och värdegrund. 

 

Handleda ungdomsmedlemmar i styrelsen under sin 

mandatperiod. 

 

Föreningens unga verkar både lokalt och 

internationellt för barns rättigheter.  

 

Bevaka barn- och ungdomspolitiskafrågor på lokal och 

internationell nivå och se vilka möjligheter det finns till 

deltagande och påverkan.  

 

Delta på Nordisk barnforum i Köpenhamn januari 2020 

(samarbetet med Ålands ombudsmannamyndighet) och 

ReGeneration.  
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2.6 SOCIALT UTSATTA BARN   

 

Alla barn har rätt till skydd mot alla former av våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 
vårdnadshavares eller annan persons vård. 
    Artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter  

 
Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget bästa inte kan tillåtas 
stanna kvar i denna miljö skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida. 
    Artikel 20 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter 
behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. 

Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Rädda Barnen har sedan verksamhetsåret 2014 arbetat med utvecklingsarbete inom barnskyddets område i 
projektform. Syftet med arbetet med socialt utsatta barn och frågor som rör barnskyddets område är att 
ständigt synliggöra barnets perspektiv, främja barnets rättigheter och öka barnets delaktighet. Det gör vi genom 
att se utvecklingsmöjligheter som rör hela landskapet och när det gäller familjevård även övriga Svenskfinland.  
 
Vi har konstaterat att det på Åland behövs en aktör som inte är en myndighet och som på icke vinstdrivande 
basis arbetar med frågor som rör barnskyddet och förbättrade förutsättningar för utsatta barn. Vi ser ett fortsatt 
behov av en utomstående resurs med ett tydligt barnrättsfokus. Arbetet är därför sedan 2019 en del i 
föreningens ordinarie verksamhet. Inriktningen på arbetet variera beroende på det behov vi ser utifrån ett 
barnrättsperspektiv och utgående från diskussioner med berörda barn, vuxna, organisationer och myndigheter. 
 
År 2010 gjorde Rosita Kuhlman-Jansson ett examensarbete inom utbildningsprogrammet för det sociala 
området vid Novia i Åbo. I de kvalitativa intervjuer hon gjorde med åländska barn som placerats utom hemmet 
framkom några konkreta förbättringsförslag från barnen: Lyssna mer på barnen, ta dem på allvar, vänta inte för 
länge med ett omhändertagande samt att alla som arbetar med barn kan bli bättre på att upptäcka barn som far 
illa i hemmet. Speciellt de barn som bor med en vårdnadshavare som lider av någon psykisk sjukdom. Ett 
viktigt budskap som vi fortsätter att lyssna till år 2020. 
 
Barn som anhöriga 
Många barn växer upp i en familj där en förälder, eller andra vuxna i barnets direkta närhet, har allvarliga 
svårigheter. Idag vet vi att konsekvenserna för dessa barn vars viktiga vuxna har psykisk ohälsa, missbruk eller 
allvarlig somatisk sjukdom kan vara mycket allvarliga. De anhöriga barnen har betydligt större risk än andra 
barn att drabbas av egna svårigheter som följer dem också in i vuxenlivet, till exempel egen psykisk ohälsa, 
missbruk och tidig kriminalitet. 
 
Vårt arbete är primärt, indirekt eller direkt, riktat till målgruppen barn som anhöriga. Vi vill synliggöra gruppen 
anhöriga barnens utsatthet och bidra till att skapa rutiner och mötesplatser som stärker enskilda barns 
skyddsfaktorer – att barn får adekvat information och svar på frågor, familjen får hjälp att kunna tala om 
problemen, barn får möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter samt ge uttryck för sin oro och 
sina upplevelser. För det enskilda barnet är det av stor betydelse att det har fritidsintressen och får stöd i 
skolarbetet, möjlighet till kamratrelationer, trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver 
föräldrarna. 
 
Rädda Barnen strävar efter att i första hand arbeta förebyggande. Vi vill bidra till att skapa rutiner och 
mötesplatser som fångar upp barn som lever i utsatta livssituationer och ger dem förutsättning för en mer 
hållbar vardag samt en utveckling med minskade risker för egen utsatthet. Vi ser att det gynnar barnet och det 
gynnar den vuxna om Rädda Barnen i vårt arbete och myndigheter i sitt, både de som möter barn och unga 
med olika symtom på psykisk ohälsa eller annan problematik och de som möter föräldrar med allvarliga 
svårigheter, har ett familjeperspektiv. Men i en intressekonflikt ska barnets bästa i enlighet med artikel 3 i 
barnkonventionen gå först. 
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Rädda Barnens arbete för socialt utsatta barn på Åland ska komplettera myndigheters arbete och stöda 
befintliga resurser.  Vi arbetar utifrån målsättningar riktade till vuxna som möter barn i yrke och uppdrag, 
barnen själva och beslutsfattare.  
 
I arbetet som riktas till vuxna kommer huvudfokus år 2020 att vara fortsatt samarbete med Ålands hälso- och 
sjukvård. Tillsammans utför vi ett utvecklingsarbete för ändamålsenligt stöd till barn vars viktiga vuxna får tjänster 
inom hälso- och sjukvård. En rättighetsfråga i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, barnskyddslagen och 
barnkonventionen. 
 
I arbetet som riktar sig direkt till barnen planerar vi läger och gruppverksamhet. Här vill vi ta vara på tidigare 
erfarenheter, men också hela tiden bli bättre på att skapa förutsättningar för barnen att vara delaktiga i 
planering och utformning av verksamheterna. Barn och unga på Åland har i olika sammanhang lyft fram 
behovet av information om rättigheter och barnskydd. Det här vill vi titta på under året och se hur vi kan bidra 
till en förbättring. 
 
Placerade barn 
Barn som bor i familjehem (fosterhem) är verksamhetens andra målgrupp. I första hand de barnen som är 
placerade att bo i familjehemmet, men också familjevårdarnas ”egna” barn och andra barn som bor i 
familjehemmet (till exempel stödbarn). Verksamhetens målgrupper går in i varandra genom att de placerade 
barnen ofta tillhör gruppen barn som anhöriga. I de placerade barnens fall har samhällets förebyggande insatser 
och det tidiga stödet saknats eller inte lyckats och barnet har placerats. Barnets välfärd är i högsta grad 
samhällets ansvar.  
 
Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet åländska barn (0 – 17år) och unga (18 – 20år) placerade utom hemmet ökat 
under perioden 2016 - 2018 från 58 - 66. Av dessa har 24 varit placerade i familjehem. 31.12.2018 är andelen placerade barn 
(under 18 år) 56.  
 
Rädda Barnen har under de senaste fyra åren haft möjlighet att fokuserat arbeta med frågor som rör familjevård 
tack vare ekonomiskt stöd från stiftelsen Bensow. Under perioden 2019 - 2022 fortsätter vi med stiftelsens stöd 
att aktivt bidra till att en jämlik familjevård på svenska stärks i lagstiftning och i praktiken. Vuxna som i sitt yrke 
eller i sitt uppdrag möter och tar hand om placerade barn ska få information, kunskap och stöd på svenska. 
Barn i svenskspråkig familjevård ska ges förutsättningar att vara delaktiga i sitt eget ärende och i utvecklingen 
av familjevården.  Särskilt barnen, men också de vuxna, ska ges möjlighet att träffa andra i samma situation. 
Likabehandling oberoende av boningsort är en självklarhet men en utmaning. Arbetet sker huvudsakligen på 
Åland men också i övriga Svenskfinland. Under den här projektperioden kommer vi att i samarbete med andra 
aktörer att titta på vilka steg som kunde tas för att än mer långsiktigt lyfta fram och stärka den svenskspråkiga 
familjevården i Finland. 
 
Arbetet har haft och planeras fortsättningsvis ha stark fokus på att skapa forum för samvaro och 
erfarenhetsutbyte samt att erbjuda kunskapshöjande insatser. Den insats som mest konkret knyter ihop samtliga 
målsättningar är Familjehemshelgen. För tredje året planerar vi en helg för svenskspråkiga familjehem. Den riktar 
sig till hela familjehemmet, barn och vuxna, och skapar en mötesplats för familjehem som har svenska som 
hemspråk. Familjehem från hela Svenskfinland får möjlighet att träffas, byta erfarenheter, lära sig nytt och göra 
roliga saker tillsammans.  
 
För arbetet med socialt utsatta barn har föreningen en anställd på 100 procent.  
 

 
Målsättning Åtgärd 

Vuxna som möter barn som lever i en 

utsatt livssituation ska ha kunskap och 

rutiner för att fånga upp barnet och 

garantera det delaktighet och stöd samt 

hjälp vid behov. 

 

  

I samarbete med ÅHS fortsätta se över befintliga rutiner och metoder, 

och vid behov introducera nya, för att fånga upp barnets behov av vård 

och stöd och garantera det tillräcklig vård och stöd i enlighet med 

barnkonventionen, barnskyddslagen och hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Erbjuda föreläsning/information om barnskyddsanmälan och 

socialtjänstens uppgift och insatser.  

 

Erbjuda barnskyddets stödpersoner och stödfamiljer möjlighet att delta i 

nätverksträffar. 
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Följa utvecklingen av intressebevakning inom barnskydd och i brottmål. 

 

Barn som anhöriga till sjuka och utsatta 

vuxna ska få stöd och möjlighet att träffa 

andra barn i samma situation. 

 

 

Ordna sommarläger för barn som växer upp med en förälder eller 

annan vuxen i familjen som har psykisk ohälsa eller ett missbruk (i 

samarbete med österbottniska USM r.f och Folkhälsan på Åland r.f). 

 

Ordna gruppverksamhet för barn som växer upp med en förälder eller 

annan vuxen i familjen som har psykisk ohälsa eller ett missbruk.  

 

Bidra till att utsatta barn får förbättrade förutsättningar för delaktighet 

genom att tillgången till information för unga om rättigheter och 

barnskyddsfrågor på Åland ökar.  

 

Utsatta barns rättigheter stärks i 

lagstiftning och i praktiken. 

Bedriva påverkansarbete. Bidra till Rädda Barnens remissarbete. 

 
Familjehemsverksamheten på Åland utgår 

ifrån alla barns lika värde. Barnets bästa 

kommer i främsta rummet. 

Söka och sprida riktlinjer, metoder och material (på svenska). 

 

Upprätthålla nätverk för familjehem. 

Bedriva påverkansarbete (prioritet framtida organisation) 

Bidra till Rädda Barnens remissarbete och råd i enskilda frågor. 

Familjehemsplacerade svenskspråkiga 

barns rätt till väl förberedda och 

fortbildade familjehem garanteras.  

 

 

 

Planera för och rekrytera till förberedande utbildning på Åland (avtal 

med kommunerna). Oklart om genomförande blir 2020 eller 2021. 

Erbjuda utbildning i enlighet med familjevårdarlagen vid behov (separat 

finansiering berörd kommun). 

 

Erbjuda fortbildning i anslutning till övriga målsättningar. 

Medvetenheten om och kunskapen kring 

familjehemsplacerade barns situation 

förbättras. 

 

Bidra till att öka tillgången på/spridning av svenskspråkig information om 

familjehemsverksamhet och erfarenheter på Åland och i fasta Finland.  

Tillsammans med bl a Vasa stads familjevårdsenhet se på 

samarbetsmöjligheter. 

Den svenskspråkiga 

familjehemsverksamheten i Finland stärks 

på längre sikt. 

 

Ordna familjehemshelg för familjehem i Svenskfinland. 

 

Tillsammans med Perhehoitoliitto se på samarbetsmöjligheter för att 

stärka den svenskspråkiga familjevårdens ställning. 

 

Bedriva påverkansarbete. 

 

Berörda barn och unga känner till sina 

rättigheter och har möjlighet att använda 

dem. Deras erfarenheter tas tillvara. 

Söka strategier och metoder för att stärka i familjehemsplacerade barns 

och ungas möjlighet till delaktighet och för att ta tillvara deras 

erfarenheter.  

- Stärka och sprida arbetet med detektiven Maxida grävling på svenska. 

- Utveckla barnens program under Familjehemshelgen. 
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2.7 UTBILDNING & INFORMATION 

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser 
och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn 

Artikel 42 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Information och utbildning är viktiga komponenter i arbetet med barn och barnets rättigheter. Rädda Barnen-
organisationer världen över arbetar med att samla in och förmedla kunskap. Med kunskapen som bas försöker 
Rädda Barnen sedan informera och utbilda människor som verkar i barns närhet, allt från familjen i 
närsamhället till beslutsfattare på global nivå, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen.  Rädda 
Barnen kan göra en betydande insats för barn på Åland genom att bidra till fortsatt 
kompetensutvecklingsarbete i barnrättsfrågor tack vare föreningens nätverk i Norden och internationellt. 
Under år 2020 planeras Rädda Barnens verksamhet i anslutning till firandet av Åland 100 år och firandet av att 
Barnkonventionen har varit gällande i landskapet i 30 år.  
 
Under rubriken utbildning och information samlas kostnader för konkreta satsningar i form av 
utbildningstillfällen, material och litteratur kopplat till våra verksamhetsområden.  

 
Målsättning Åtgärd 

Vuxna i barns närhet har relevant och uppdaterad 

kunskap inom sitt ansvarsområde.   

Erbjuda kompetenshöjande utbildningstillfällen inom 

frågor som rör barnkonventionen och andra 

barnrättsfrågor.  

 

Upprätthålla, uppdatera och bjuda ut vårt bibliotek med 

litteratur och material om Barnkonventionen och ämnen 

som berör barn.  

 

Dela ut en föräldrarstödjande bok med utgångspunkt i 

barns rättigheter.  

 

Kvalitativt firande av Barnkonventionen på Åland 30 år 

och Åland 100 år. 

Identifiera utbildningsbehov och planera genomförande 

med aktörer inom olika sektorer inför år 2021.   
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2.8 BIDRAG & STÖD  

Konventionsstaterna skall erkänna rätten för varje barn att åtnjuta social trygghet 
Artikel 26 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rädda Barnens barnfond  
Rädda Barnen har genom föreningens barnfond möjlighet att hjälpa barn och barnfamiljer på Åland. 
Grundtanken med Barnfonden är att barn som lever i ekonomiskt utsatt position får möjlighet att delta i 
fritidsaktiviteter eller en upplevelse som familjen inte annars har råd med. Stödet från barnfonden ges 
exempelvis till födelsedagspresenter, kalasbidrag, julklappar, cyklar och annat som rör hobby och fritid. Det är 
vanligt att Rädda Barnen hjälper med deltagar- och terminsavgifter till sport- och kulturaktiviteter. Stödet från 
Barnfonden möjliggör även upplevelser i samband med skollov. Utgångsläget är att Rädda Barnen inte ger stöd 
för saker som kommunerna har skyldighet enligt lag att ge. Då lagstiftningen möjliggör tolkning är 
gränsdragningen inte alltid enkel.  
 
Barnfonden hjälper barn som lever i en ekonomiskt utsatt situation på ett individuellt plan och generellt genom 
påverkansarbete. Målgruppen är barn på Åland (0-18 år). Barnfondens möjlighet att ge stöd styrs av de intäkter 
föreningen får. Alla ansökningar behandlas därför individuellt och utifrån fondens aktuella ekonomiska 
situation. Föreningen utgår alltid ifrån barnets behov, men stödet kan komma hela familjen till godo. 
 
Brennings stipendiefond 
Genom Brennings fond delar Rädda Barnen sedan många år ut diplom och stipendier till eleverna i 
avgångsklassen i träningsskolan.  
 
Matbanken 
Under år 2017 ombildades samarbetet Matbanken till föreningen Matbanken på Åland r.f. och under år 2018 
fasades Rädda Barnens aktiva roll ut. Rädda Barnen är numera medlem i Matbanken och samarbetar vid behov 
men deltar inte aktivt i föreningens löpande arbete.   
 
Uppgifterna gällande enskilda personer som får stöd genom Barnfonden är konfidentiella. Erfarenheterna från arbetet används 
dock för att ge perspektiv och kunskap om situationen för barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.  
 

Målsättning Åtgärd 

Barn och barnfamiljer ska ha en skälig levnadsnivå.  

 

Stärka barnets och familjens möjligheter att utvecklas.   

 

 

Bevilja bidrag till barn och barnfamiljer ur Barnfonden. 

Använda den erfarenhet och perspektiv som samlas vid 

handläggningen av Barnfonden till att påverka och 

informera om ekonomisk utsatthet.    

 

Dela ut stipendier till samtliga elever i avgångsklassen vid 

Träningsskolan. 

 

Sju elever vid träningsskolan får en uppmuntran för sina 

studier. 
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3. INTERNATIONELL VERKSAMHET  

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas 
Artikel 6 i FN:s konvention om Barnets rättigheter 

 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras 

Artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna vidta sådana åtgärder 
med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för 
internationellt samarbete 

Artikel 4 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Gränsen mellan det globala och det lokala blir allt mindre tydlig. Migration och flyktingsituationen i världen är 
ett exempel på detta. I dag beräknas 30 miljoner barn vara på flykt. Rädda Barnen är sedan länge en etablerad 
och central aktör i arbete för barn och familjer som drabbas av krig och katastrofer i världen. På Åland kommer 
föreningen under året att fortsätt samla medel för stöd och hjälp för barn på flykt samtidigt som föreningen 
bistår med kompetens och kunskap kring barn och barnets rättigheter i det lokala arbetet. På Åland sker det 
bland annat genom utbildning och påverkansarbete, i samarbete med enskilda föreningar. Föreningen följer 
Rädda Barnen Finlands arbete med att öka kompetensen lokalt för att snabbt kunna sätta upp barnsäkra platser 
och att säkra kompetensen när det gäller barn i kris. Detta arbete sker i dagsläget främst i den internationella 
kontexten men kan nu bli en del av krisberedskapen på hemmaplan (se verksamheten 2.3. 
barnkonventionsverksamhet). 

 

3.1 KATASTROFBISTÅND 

I konflikter och katastrofer drabbas barnen hårdast. Förutom basbehov som mat, hälsovård och tak över 
huvudet har barnen behov av trygghet och rutiner. Barnvänliga platser, tillfälliga skolor, familjeåterförening och 
barnskydd är viktiga aspekter av Rädda Barnens katastrofarbete. Genom Internationella Rädda Barnen och dess 
närvaro i över 120 länder finns etablerade kanaler att förmedla stöd.  
 
Rädda Barnen Åland stödjer och samlar in pengar för katastrofhjälp för insatser runtom i världen, ett stöd som 
förmedlas genom Rädda Barnen Finland och Rädda Barnen Sverige. Behovet av insatser i världen är stort och 
Rädda Barnen vill möjliggöra stöd för både akuta insatser och utvecklingsarbetet.   
 
 

Målsättning Åtgärd 

Rädda Barnen på Åland vill även i fortsättningen vara ett 

förstahandsval för ålänningar som, genom att skänka 

pengar, vill visa internationellt stöd med barn i utsatt 

position runtom i världen. 

Sprida information om insamlingar och hur stödet gör 

skillnad genom etablerade kanaler så som hemsidan, 

medlemsbrev och sociala medier.  

 

Riktade insamlingar genom sparbössor, bankgiro, via 

hemsida.  

 
 

3.2 ARBETE MOT MÄNNISKOHANDEL   

Rädda Barnen på Åland har sedan år 2006 gett stöd till tjej- och killgruppsverksamhet i Kelme-regionen i 
Litauen. Tillsammans med lokala Rädda Barnen i Kelme arbetar föreningen för att stärka unga på landsbygden 
genom tjej- och killgrupper. Verksamhetens syfte är att stärka ungas självkänsla och förebygga risken att de 
utsätts för människohandel/trafficking genom nya vänner, upplevelser, insikter och möjligheter. Målgruppen i 
arbetet är främst flickor från socialt och ekonomiskt utsatta familjer som löper störst risk att bli utsatta för 
trafficking eller annan utsatthet. Det rör sig oftast om unga som har växt upp med ensamstående 
marginaliserade mammor, föräldrar med missbruksproblematik eller som levt på institution.  
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Målsättning Åtgärd 

Främja ungas utveckling i Kelme genom att ge möjlighet 

till deltagande i tjej- och killgruppsverksamhet. Motverka 

trafficking. 

 

 

 

Finansiera tjej- och killgrupper genom stöd från Rädda 

Barnens månadsgivare under år 2020.  

 

Finansiera fortbildning för tjej- och killgruppsledarna i 

Kelme genom arv till internationella verksamheten.  

 

Utreda behovet av fortsatt stöd, i dialog med Rädda 

Barnen Kelme och se om det finns alternativa 

finansieringskällor för föreningens gruppverksamhet.  

 

Fatta beslut om hur Rädda Barnen på Ålands stöd till 

Rädda Barnen Kelme ska se ut. Beslutet fattats i en 

samlad kontext gällande det internationella arbetet.  
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Rädda Barnen på Åland är del av Save the Children International, med samma mission, vision och värderingar 

DEL 2 - BUDGET 2020  
 

BUDGETFÖRSLAG 2020 

 

Kommentar till verksamheten kopplat till Paf-finansiering  

• Ansökan grundar sig på Rädda Barnens ordinarie verksamhet.    

• I verksamhetsområdet Sociala utsatta barn ingår stödgrupp för barn inklusive läger.   
• Den högre summa ansökta Paf-medel för år 2020 har sin grund i att tidigare års outnyttjade medel används år 
2019.  

     

     

Summering RB budget år 2020      

Totala kostnader 2019 -497 270    

Totalt ansökt PAF 2019 369 200    

Reservering PAF 6 000    

Egna intäkter och tillförda medel 28 190    

Egna medel/kapital  23 880    

Understöd (Bensow, Mariehamns stad, Sv kultur)  54 000    

Reserverig Bensow 16 000    

       

Egenfinansiering av totala budgeten -10 %    

PAF-ansökan 2020 andel av totala budget -74 %    

PAF reserverat från tidigare anslag -1 %    

Bensow reservering  -3 %    

Understöd  -11 %    

     

     

PAF ansökan 2020    PAF ansökan 2019   

Administration 121 560  Administration 106095 

Lekterapi 47 300  Lekterapi 42650 

Föräldra- och barngruppen ÖF 46 330  ÖF 45810 

Barnens internet 44 530  Barnens internet 43580 

Barnkonventionsverksamhet  55 210  Barnkonventionsarbete 37210 

Information och utbildning 7 000  Info & utbildning 10 000 

Socialt utsatta barn  47 270  Utveckling inom barnskyddets område  40 000 

     Integrationsprojekt ÖF (2018) 12 500 

Totalt 369 200  Totalt 337845 

         

     Beviljat ordinarie  249 345 

     Integrationsprojekt ÖF (2018) 12500 

     

   Intergrationsprojekt beviljat 2018 och genomfört 2019 
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   Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Ordinarie verksamhet    

      

Intäkter  17313,82 24905,00 7340,00 

      

Kostnader     

Personal   -256578,48 -339495,00 -326965,00 

Avskrivning  0,00 0,00 0,00 

Övriga kostnader  -123987,12 -137160,00 -139955,00 

Kostnader sammanlagt -380565,60 -476655,00 -466920,00 

      

Överskott/underskott -363251,78 -451750,00 -459580,00 

      

Tillförda medel     

Intäkter   41011,09 17550,00 18350,00 

Kostnader  -54061,75 -30100,00 -30350,00 

      

Överskott/Underskott -13050,66 -12550,00 -12000,00 

      

Investerings- och finansieringsverksamhet    

Ränteintäkter/räntekostnader 3718,96 3050,00 2500,00 

      

Allmänna understöd  373781,58 388545,00 423200,00 

      

Reserveringar/fondöverföring  -1198,10 72705,00 45880,00 

      

Räkenskapsperiodens överskott 0,00 0,00 0,00 
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Rädda Barnen på Åland är del av Save the Children International, med samma mission, vision och värderingar 
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