
BREV TILL MEDLEMMAR
& MÅNADSGIVARE HÖSTEN 2021

Åland

Bästa barnrättskämpe, 
tack vare ditt stöd kan vi: 
• Hjälpa barn som lever i ekonomisk  

utsatthet på Åland. 

• Föreläsa för tusentals barn och  
vuxna om barns rättigheter. 

• Anordna evenemang, läger och träffar för barn,  
unga och familjer. 

• Lyfta fram barnens perspektiv vid lagstiftning. 

• Erbjuda lekterapi vid ÅHS. 

• Och mycket mer. 

I höstens medlems- och månadsgivarbrev ger vi en 
inblick i vår verksamhet, bjuder in till höstmöte och 
tipsar om material som du kan använda i olika situa-
tioner där du som vuxen möter barn. Den här gången 
lyfter vi särskilt olika projekt och verksamhetsområden 
där vi jobbar för att låta barn vara delaktiga. 

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

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! 

VARMT VÄLKOMMEN PÅ 
HÖSTMÖTE            LEKTERAPI
Onsdagen den 24 november kl. 18.00 håller 
Rädda Barnen på Åland r.f. höstmöte.

Rädda Barnens lekterapeut Linda Sundberg med-
verkar och berätta om sitt arbete som lekteraput 
och hur det är att vara pedagog i sjukhusmiljö.

Vi inleder med höstmöte där vi beslutar om 
verksamhetsplan och budget för år 2022, storlek 
på medlemsavgift och valberedningen presenterar 
förslag och ny styrelse väljs. Efter det formella 
höstmötet (ca kl. 18.30) ger Linda en inblick i sitt 
arbete som Rädda Barnens lekterapeut. Kvällen 
avslutas senast kl. 20.00.

Kvällen är öppen för alla intresserade. Extra 
välkommen till dig som är nyfiken på lekterapin eller 
har ett engagemang för barns rättigheter.

Vår förhoppning är att pandeminläget ska 
möjliggöra fysiskt möte men vid behov hålls 
mötet digitalt.

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



När gruppen avslutas vill vi att deltagarna ska ha 
haft kul, gillat fikat, känt sig trygga, träffat nya 
kompisar, lärt sig mer om hur man som barn kan 
må bra fastän en vuxen är sjuk och fått mer kun-
skap om sånt man undrar över.

Höstens grupp är fullsatt. För intresseanmälan 
inför nästa grupp maila janina@raddabarnen.ax 
eller ring 040 6723327. 

Att delta är gratis. 

SÅ KAN DU SOM VUXEN HJÄLPA BARNET
Ny broschyr om anhöriga barn

När en förälder, eller en annan vuxen som har 
hand om barnet, har en psykisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning, har allvarlig fysisk sjukdom eller 
skada, är beroende av alkohol eller droger är barnet 
i en särskilt utsatt situation. Detsamma gäller om en 
förälder avlider.

Information och stöd till barn ger barn förutsättningar 
för en så bra situation som möjligt här och nu, men det 
bidrar också till att förebygga negativa konsekvenser på 
sikt. I pro bono samarbete med psykolog Sonja Dolke 
har Rädda Barnen tagit fram en broschyr till dig som 
är vuxen, förälder eller närstående, med svår sjukdom. 
I den kan du läsa om hur du kan uppmärksamma, 
prata med och stöda barnet för att öka barnets 
trygghetskänsla.

LÅT BARN VARA DELAKTIGA

Rädda Barnen arbetar tillsammans 
med ÅHS personal för att upp-
märksamma barn vars viktiga 
vuxna får hälso- och sjukvård.

BROSCHYREN FINNS ATT
HÄMTA HOS OSS PÅ KANSLIET
OCH DELAS ÄVEN UT AV 
PERSONALEN PÅ ÅHS

HUR KAN GRÄVLINGEN
MAXIDA VARA TRYGG?
Övning under familjehemsläger

Maxida grävling bor inte hemma hos sina föräldrar och 
Maxida har många frågor hen funderar på. På årets 
familjehemsläger hjälpte barnen Maxida att känna sig 
trygg. Barnen funderade på vad som hjälper en att kän-
na sig trygg, de byggde maskiner som tar bort rädsla 
och rum där det är tryggt att vara. 

Rädda Barnen ordnade Familjehemsläger på Åland för 
18 familjehem från Svenskfinland i september 2021. Alla 
barn och vuxna i familjen fick träffa andra med liknande 
erfarenheter, leka, äta, lära sig mer och fundera på 
viktiga saker. 

KAMRATSTÖDGRUPPEN ÄR I FULL GÅNG!

Under hösten 2021 har vi en kamratstödsgrupp för 
barn som är 10-12 år och som har erfarenhet av att 
en förälder eller en annan viktig vuxen i familjen har 
ett beroende eller psykisk ohälsa. I gruppen får barnen 
möjligheten att få uppleva positiv gemenskap med andra 
barn med liknande erfarenheter.

TACKA NÅGON MED EN GÅVA SOMFÖRBÄTTRAR BARNS LIV. 
GE BORT ETT GÅVOKORT. RADDABARNEN.AX/STOD-OSS 

Tack Kelme!

Rädda Barnen på Ålands mångåriga arbete i Litauen 
fasas ut under år 2021. Vårt arbete i Baltikum började 
på 1990-talet genom materiallt stöd och band knöts 
mellan åländska och litauiska familjer genom föreningens 
vänfamiljsverksamhet. Utmaningarna har förändrats genom 
åren i takt med förändringar i samhället och utvecklingen 
som skett. De senaste åren har Rädda Barnen möjliggjort 
sommarläger, tjej- och killgrupper och nu det sista året även 
en fortbildning för alla ledare. Vi stänger inte dörren till 
våra vänner i Kelme eller Rädda Barnen i Litauen utan finns 
redo att samarbeta om möjligheten ges. Varmt tack alla 
som på olika sätt bidragit

Hälsning från Rädda Barnen i Kelme:

Dear friends in Åland, thank you for your help and training 
all those years. We received a lot of valuable lessons and 
materials for the work. We wish your team 
health and God’s blessing in doing good work.

All the best, Leaders from Kelme

Årets julgåva

Emmelie Svanfeldt och Rebecka Rosenqvist vid 
design- och webbyrån Vibb lägger sista handen 
på årets julgåva när detta medlemsbrev  
landar i din brevlåda. Lagom till Lilla jul börjar 
vi försäljningen som både glädjer mottagaren 
och gör skillnad för barn på Åland. Din julgåva 
blir en julklapp, ett par fotbollskor, en födelsed-
agspresent, träningsavgift, en cykel eller kanske 
ett sommarminne för barn i familjer som lever i 
ekonomisk utsatthet.

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA DÄR DU ÄVEN 
HITTAR VÅRA DIGITALA GÅVOKORT 
RADDABARNEN.AX/STOD-OSS

Rädda Barnen på Åland är 
nu en medlemsorganisation 
inom Frivilliga räddnings-
tjänsten på Åland

Barn tillhör de allra sårbaraste befolknings-
grupperna vid olika kris- och störningssituationer 
i samhället och därför är det viktigt att barn 
och barnfamiljer beaktas specifikt inom kris-
beredskapen, för alla kriser kan inte förhindras 
och olika störningar påverkar så gott som alltid 
också barn. 
 
Internationell Rädda Barnen har en lång 
historia och mycket erfarenhet med att stödja 
och skydda barn i olika krissituationer och 
katastrofer i världen. Nu har Rädda Barnen 
Finland också under flera år jobbat med 
utvecklingsprojekt med fokus på att erbjuda 
utbildning och stöd gällande krisberedskap med 
fokus på barn i Finland. Rädda Barnen på Åland 
vill stärka arbetet kring temat också här på 
Åland. Från och med år 2022 är Rädda Barnen 
på Åland en av Frivilliga räddningstjänstens 
medlemsorganisationer, vilket möjliggör 
nya former av samverkan för att säkra ett 
barnrättsperspektiv inom krisberedskapen på 
Åland. Under hösten 2021 pågår också ett 
kartläggningsarbete om hur barn och familjer 
beaktas i arbetet med krisberedskap på Åland. 
Resultaten publiceras senare och kommer 
att användas för att utveckla Rädda Barnens 
verksamhet kring beredskapsarbete.

Frågor? Jonna Varsa, 04573448483, 
jonna@raddabarnen.ax

BARNENS INTERNET BESÖKER DAGIS OCH 
GRUNDSKOLAN OCH PRATAR MED BARN OCH 
FÖRÄLDRAR OM TRYGGHET OCH SAMTYCKE.

Det är ett ämne som engagerar barn och ungdomar stort! 
Det är viktigt att barn får vägledning i tidig ålder och stöd 
i hur det kan gå till att samspela med varandra, att fråga 
lov innan vi rör varandra (kramas, kittlas) och att lyssna på 
svaret. Hur kan ja, nej och kanske se ut med kroppsspråk? 
Vad ska vi göra om vi får ett nej? Allt det här är färdigheter 
som vi behöver även på nätet. 

PÅ SVENSKA RÄDDA BARNENS HEMSIDA FINNS FINT 
MATERIAL FÖR DIG SOM VUXEN ATT INSPIRERAS AV.
RADDABARNEN.SE/RAD-OCH-KUNSKAP/STOPP-MIN-
KROPP

Lägret ordnades i samarbete med 
familjevården i Vasa och finansierades 
med stöd från stiftelsen Bensow.



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
 Verksamhetsledare +358 (0) 457 3613919
info@raddabarnen.ax

Rädda barnens kansli
Norragatan 13 B
22100 Mariehamn

En följd av pandemin är att Rädda Barnens personal 
fortsättningsvis arbetar delvis på distans. Ta kontakt 
på förhand om du vill vara säker på att vi är på plats 
på kansliet på Norragatan 13. Det gör du enkelt 
genom att skicka en e-post eller ringa. 

raddabarnenax

raddabarnenaland

Rädda Barnen på Åland r.f. 

Fira barnrättsveckan den 
15-22.11 i skolan, på dagis 
eller andra barngrupper

Boka in ett besök av våra unga utbildare eller 
skriv upp dig på vår e-postlista för att ta del av 
material som ni själva kan jobba med. 

Rädda Barnens unga utbildare erbjuder lektioner, 
workshops och roliga aktiviteter om barn och 
ungas rättigheter. Våra utbildare kan besöka 
daghem, skolor, föreningar, företag. Lektionerna/
workshopsen anpassas efter era önskemål och 
är helt gratis. 

TA KONTAKT MED JONNA@RADDABARNEN.AX 
ELLER ANMÄL ERT INTRESSE VIA HEMSIDAN 
OCH BERÄTTA OM DIN GRUPP OCH ERA ÖNS-
KEMÅL SÅ PLANERAR VI VIDARE! 

RADDABARNEN.AX/SKOLMATERIAL/

Åländska civilsamhällets  
rapport till FN

Tillsammans med andra organisationer från det 
åländska civilsamhället har vi tagit fram en arbets-
rapport som under våren kommer att skickas till 
FN. Nu hoppas vi att även du vill ta del av en del av 
de behov som identifierats.

RADDABARNEN.AX/VAD-VI-GOR/BARNKONVEN-
TIONEN/ALTERNATIVRAPPORT/

Åländska barns rapport till FN 

Parallellt med de vuxnas rapport har åländska barn 
tagit fram en rapport till FN för att föra fram hur 
de tycker det är att bo och växa upp på Åland. Vi 
hoppas att vuxna och makthavarna kommer få 
användning av denna rapport när ni tar beslut som 
angår barn. Rapporten betår av tre olika delar: 

1. Enkät till barn på Åland om barns rättigheter 
2. Inflyttade barn på Åland 
3. Barn med separerade föräldrar 

RADDABARNEN.AX/HISTORISK-RAPPORT-FRAN-
ALANDSKA-BARN-TILL-FN

CIVILSAMHÄLLETS 

ARBETSRAPPORT OM 

BARNS RÄTTIGHETER 

PÅ ÅLAND 

ARBETSRAPPORT FRÅN ORGANISATIONER OCH ANDRA BERÖRDA 

PARTER SOM EN DEL I PROCESSEN I FRAMTAGANDET AV EN AL-

TERNATIVRAPPORT FRÅN ÅLAND TILL DEN FINSKA REGERINGENS 

KOMBINERADE FEMTE OCH SJÄTTE PERIODISKA RAPPORT TILL FNS 

BARNRÄTTSKOMMITTÉ. 

MARS 2021

DET FINNS MYCKET ATT 
JOBBA PÅ NÄR DET GÄLLER BARNS
RÄTTIGHETER ÄVEN PÅ ÅLAND. 


