
BREV TILL MEDLEMMAR
& MÅNADSGIVARE HÖSTEN 2020

Åland

Bästa barnrättskämpe, 
vid vårt föregående medlemsbrev hade vi ingen aning 
om att en pandemi skulle komma oss så nära och kasta 
om livet för så många på så kort tid. Vi hoppas att du 
samt dina nära och kära mår bra, både i kropp och 
sinne. Du är viktig för oss. Tack vare dig och ditt stöd 
kan vi påverka och förbättra barns liv på Åland och i 
världen. Tillsammans står vi upp för barns rättigheter 
även i tider av pandemi och osäkerhet. 

Ett konkret stöd som vi just nu tillfälligt delar ut är 
matstöd. Om din familj har hamnat i en svår ekonomisk 
situation på grund av coronapandemin så har du 
möjlighet att söka detta stöd. Vill du stödja detta 
arbete så gör gärna en inbetalning till vår barnfond. 

I höstens medlems- och månadsgivarbrev hittar du en 
blandning av information och inspiration. Vi vill särskilt 
hälsa dig som medlem välkommen på höstmöte 18 
november kl. 18-20.30 där vi gärna ser att du deltar på 
distans. 

Varma hälsningar,
Lina Nordqvist - Informations- & kansliansvarig 
lina@raddabarnen.ax
Lotta Angergård - Vik. verksamhetsledare 
lotta@raddabarnen.ax | 018 14394

Rädda Barnens unga utbildare erbjuder  
lektioner, workshops och föreläsningar om 
barn och ungas rättigheter och aktuella  
barnrättsfrågor!  
 
Rädda Barnens utbildare kan besöka t.ex. skolor, 
ungdomsgrupper, kommuner, föreningar och andra 
grupper med barn, unga eller vuxna. Genom olika 
aktiviteter får deltagare lära sig mer om barns  
rättigheter och hur man kan bidra till att alla barn 
får sina rättigheter uppfyllda. 

Om ni är intresserade, kontakta oss gärna så vi kan 
planera vidare! Workshoparna och föreläsningarna 
anpassas enligt era önskemål och ni får gärna skriva 
egna önskemål om datum, tid, plats, tidsåtgång, 
tema och andra förväntningar. Vi kan också hålla 
utbildningen digitalt. Utbildningen är kostnadsfri.  

Maila jonna@raddabarnen.ax 
eller ring på 04573448483
vid intresse.  
 

VILL DIN KLASS, FÖRENING, 
ARBETSPLATS ELLER FRITIDS-
GRUPP LÄRA ER MER OM 
BARNS RÄTTIGHETER?

Detta brev har skickats till dig eftersom du är medlem, 
månadsgivare eller har ett särskilt intresse för vår förening.
Vill du i fortsättningen ta del av vårt terminsbrev digitalt?  
Maila lina@raddabarnen.ax så fixar jag det! 



ÅRETS JULGÅVA  

“Luringen” har tagits 

fram av Linda Karlsson på 
Labelled Fashion Recycling. 
Luringen är ett djur som 
trivs bäst när andra är 
glada. Förtjänsten för varje 
luringprodukt går därför till 
barn på Åland som lever i 
ekonomisk utsatthet. 

Åland

VÄLKOMMEN PÅ ÅRETS 

Vi inleder med traditionellt höstmöte där vi går igenom 
verksamhetsplan och budget för år 2021, väljer styrelse 
och revisor (förslag finns från valberedninegn). 

Efter det formella höstmötet är vi glada att ha 
landskapsregeringens två ministrar med ansvarar för 
barn- och ungdomspolitik Annette Holmberg-Jansson 
och Annika Hambrudd med på mötet. Tillsammans kom-
mer vi att diskutera barnrättsfrågor på Åland. Det finns 
möjlighet att ställa frågor och uttrycka sin åsikt genom 
olika internativa metoder. Vi utgår ifrån Rädda Barnens 
valprogram som vi arbetade fram inför kommunal- och 
lagtingsvalet 2019. 

Samtalet med ministrarna leds av våra unga utbildare 
och styrelsemedlemmar Julia Byholm. Alma Ölander och 
Siri Moberg. 

HÖSTMÖTE, TEMA 

KVÄLLEN ÄR ÖPPEN FÖR ALLA INTRESSERADE.  
EXTRA VÄLKOMMEN TILL DIG SOM ARBETAR MED 
BARN ELLER HAR ETT ENGAGEMANG FÖR BARNS 
TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH HÄLSA. 

BARNRÄTTSPOLITIK 

Var? 
På grund av corona håller vi höst-
mötet 2020 i första hand digitalt på 
plattformen Zoom. En separat länk 
kommer att sändas till alla anmälda 
deltagare en dag innan. 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG TILL MÖTET VIA VÅR 
HEMSIDA WWW.RADDABARNEN.AX! 

Den officiella platsen är Rädda Barnens kansli 
och önskar du delta på plats tag kontakt med 
vik verksamhetsledare Lotta Angergård
på lotta@raddabarnen.ax eller 
0457 36 13 919. 

När? 
Onsdagen den 18 november kl. 18.00-20.30

T ips! 
 
Dra på dig yllesockorna, koka en 
kopp kaffe, te eller varm choklad 
och laga en extra god smörgås så 
bl ir mötet ännu mysigare. 

VILL DU HJÄLPA 
EN BARNFAMILJ SOM LEVER I 
EKONOMISK UTSATTHET?

Hjälp oss göra skillnad för barn på Åland  
genom en inbetalning till vår barnfond via  
raddabarnen.ax/coronainsamling  
eller direkt till FI12 6601 0001 0243 55

Just nu blir din gåva ett presentkort på mat 
och hygienartiklar. När krisen är över kan 
det bli en julklapp, ett par fotbollskor, en 
födelsedagspresent, träningsavgift, en cykel 
eller kanske ett sommarminne för barn och 
barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.

     Din gåva går oavkortat till barn på Åland  
           och du kan ge ditt bidrag som privat- 
               personer eller företag.

Vi vill hjälpa er. Just nu har vi utökad möjlighet 
att dela ut stöd till barnfamiljer som har det 
svårt att få ihop vardagsekonomin. 

ANSÖK OM MATSTÖD FRÅN VÅR 
BARNFOND PÅ RADDABARNEN.AX

HAR DIN FAMILJ 
HAMNAT I EN SVÅR EKONOMISK 
SITUATION PÅ GRUND 
AV CORONAPANDEMIN?

VARJE DAG GÖR VI VÄRLDEN LITE BÄTTRE FÖR BARN
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 många gånger redan etablerade 
kanaler att förmedla stöd. 

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med 
pengar och engagemang, kan vi fortsätta vårt arbete och åstad-
komma hållbara förändringar för barn över hela världen. 

Tack alla medlemmar och tack alla månadsgivare! 

LYSSNA PÅ OSS! 
TRÄFFAR FÖR UNGDOMAR MED
ERFARENHET AV ATT BO I FAMILJEHEM 

Lördag den 14 november  
kl 11.00-14.00, Mariehamn. 

TRÄFF FÖR DIG SOM HAR 
ERFARENHET AV ATT VARA 
PLACERAD I FAMILJEHEM

Söndag den 15 november  
kl 11.00-14.00, Mariehamn 

TRÄFF FÖR DIG SOM HAR 
ERFARENHET AV ATT VARA 
SYSKON I FAMILJEHEM

Visste du att över 30 barn  
och unga bor i ett nytt hem,
i ett familjehem på Åland? 

Nu vill vi erbjuda dig och andra 
ungdomar som har erfarenheter 
av att vara placerad eller i familje-
hem en möjlighet att träffas. 

I familjehemmen bor även många 
syskon. Därför erbjuder vi en lika-
dan träff för dig som är syskon i 
ett familjehem. Även du som redan 
flyttat ut är välkommen att delta i 
träffarna.

Kom som du är.  Ingen förkunskap 
krävs och du väljer om du vill delta 
i diskussioner eller bara lyssna. 

Tillfällena är gratis och vi bjuder 
på lunch och fika! 

Läs mer och anmäl dig på 
www.raddabarnen.ax eller 
ta kontakt direkt med 
jonna@raddabarnen.ax eller 
janina@raddabarnen.ax. 

Vi var tid igare  
en skjorta , ett lakan, eller 

en gardin som ingen vil le ha 
innan vi fick nytt l iv av Linda på 
Labelled Fashion Recycl ing. Från 
och med den 20 november söker 
vi och våra 100 syskon nya kompi-
sar att göra glada. Du hittar oss 

hos Viktor Crafts & Design. 
Hoppas vi ses!

Vil l du hjälpa 
oss hitta våra 
nya hem?

#PRATAOMPORR
Tillsammans med Fältarna fick vi tidigare i 
höstas ta emot bärkraftpriset för vårt projekt 
#prataomporr.  Vi är så glada och så stolta!



UTEVERKSAMHET FÖR
ÖPPNA FÖRSKOLAN

Höstterminen 2020 hålls endast uteverksamhet i 
lekparken på Ljungvägen i Hindersböle. Detta som 
en säkerhetsåtgärd på grund av coronapandemin. 
Denna termin kommer att bli den sista terminen för 
Öppna förskolan i Rädda Barnens regi. 

Rädda Barnen hoppas att de positiva samtal som 
vi har fört med andra organisationer som bedriver 
likande verksamheter ska resultera i en liknande 
mötesplats för barn och föräldrar. Troligen med start 
redan januari 2021. 

Höstterminen i lekparken pågår ännu i november 
men är beroende på väder och coronapandemi. Håll 
koll i Öppna Förskolans Facebookgrupp och på 
www.raddabarnen.ax för uppdaterad information. 

Varmt tack till vår mångåriga ledare Gunilla Ekqvist 
och alla föräldrar samt barn som tillsammans skapat 
Öppna förskolan.

TANJA PÅ BARNENS INTERNET
GÄSTAR SEMINARIE OM SPEL

Välkommen på seminariet Dataspel engagerar barn 
och unga, är allt ok? 11.11.2020 kl. 9.00-15.40. Seminariet 
ordnas på distans. 

Forskare och sakkunniga föreläser bl. a om spelandets 
motiv, spelaridentitet och mänskliga relationer online 
samt om barnens rättigheter.

Seminariet är avgiftsfritt och riktas främst till profes-
sionella som arbetar med barn och unga (bl. a lärare, 
elevhälsan, ungdomsarbetare och socialarbetare) men 
alla intresserade är välkomna med.

Tanja från vår verksamhet Barnens internet gästar 
seminariet kl. 12.30 för att prata om ”Vad barn tycker 
spelar roll!”. 

Vill du medverka i seminariet på distans? Anmäl dig.  
Du hittar anmälan under aktuellt på www.ehyt.fi/sv 

Åland

Vill du veta mer om  
vårt arbete för barns  
rättigheter?

Besök vår hemsida, följ oss i sociala medier,  
maila eller ta kontakt per telefon. 

www.raddabarnen.ax
+358 (0) 18 14394
info@raddabarnen.ax

Rädda barnens kansli
Norragatan 13 B
22100 Mariehamn

På grund av den pågående coronapandemin 
arbetar Rädda Barnens personal delvis på distans.  
Våra ordinarie kanslitider är därför inte aktuella. 
Lekterapeut Linda Ehn följer de instruktioner som 
gäller för ÅHS. Uppdaterad information finns på vår 
hemida.

raddabarnenax

raddabarnenaland

Rädda Barnen på Åland r.f. 

DEN 11.11


