
BREV TILL MEDLEMMAR
& MÅNADSGIVARE VÅREN 2020

Åland

Bästa barnrättskämpe, 
du som får detta brev är troligen medlem, månadsgiv-
are eller en person som är extra intresserad av Rädda 
Barnens barnrättsarbete. Rädda Barnens verksamheter 
möjliggörs tack vare dig. Ditt medlemsskap och ditt 
stöd är viktigt för oss. Det ger oss kraft och möjligheter 
att påverka och förbättra barns liv. Genom ditt stöd 
visar du att du tycker som barnrättsrörelsen - att 
alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och tillvaro. 
Tillsammans står vi upp för barns rättigheter. Onsdagen 
den 18 mars håller Rädda Barnen vårmöte och gästas 
av ministrarna Annette Holmberg-Jansson och Annika 
Hambrudd. Vi bjuder på mat och viktiga samtal för hur 
vi kan göra Åland ännu bättre för barn. Kom ihåg att 
anmäla dig senast 15 mars. 

I vårens medlems- och månadsgivarbrev ser vi tillbaks 
på det fantastiska jubileumsåret som år 2019 blev. Vi 
presenterar små gulkorn från verksamhetsberättelsen 
och blickar framåt mot kommande händelser år 2020. 

Tack för att just du gör skillnad för barn på 
Åland och i världen. 

Varma hälsningar
Lotta Angergård - Vik. verksamhetsledare
018 14394 / info@raddabarnen.ax

HAR DU GLÖMT ATT BETALA

Medlemsavgiften för år 2020 har skickats ut och 
borde landat i din postlåda eller e-post inkorg i slu-
tet av januari. Vi har dock fått in flera meddelanden 
om att en del av e-post fakturorna hamnat i våra 
medlemmars skräppost och ber er därför vara extra 
uppmärksamma på detta.

Vi hoppas och tror att du som eventuellt inte betalat 
din medlemsavgift fortsättningsvis vill vara med och 
göra skillnad för barn på Åland och i världen. 

Om du vill avsluta ditt medlemsskap är det såklart 
inga problem. Hör av dig till vår info- och kansli- 
ansvarige lina@raddabarnen.ax så tar vi bort dig  
ur vårt medlemsregister.

 
 

2020?
DIN MEDLEMSAVGIFT FÖR ÅR 



VARMT VÄLKOMMEN PÅ VÅRMÖTE  
- TEMA BARNRÄTTSPOLITIK

Onsdagen 18 mars kl. 18-20.30
Plats:     Röda Korsgården – matsalen
Tid:         kl. 18-20.30

Vi inleder med mat och traditionellt vårmöte där du  
får lära känna Rädda Barnen (genom behandling av 
verksamhetsberättelse och bokslut). Därefter diskuterar 
vi barnrättsfrågor på Åland tillsammans med landskaps-
regeringens två ministrar med ansvarar för barn- och 
ungdomspolitik Annette Holmberg-Jansson och Annika 
Hambrudd.

Kvällen är gratis och öppen alla intresserade, medlemmar 
och blivande medlemmar. Särskilt välkommen till dig som 
arbetar med barn eller har ett engagemang för att barns 
trygghet, delaktighet och hälsa.

Vi bjuder på mat och kaffe så anmäl dig  
senast den 15 mars.

Anmälan & mer info www.raddabarnen.ax

VERKSAMHETS-

År 2019s verksamhetsberättelse finns nu tillgänglig på 
vår hemsida och vi kan så här i efterhand konstatera att 
2019 varit ett helt fantastiskt jubileumsår. 

Årets verksamhetsberättelse är ett försök att samman-
fatta ett händelserikt år. Den visar på både bredd och 
djup i det barnrättsarbete som görs av föreningen, ofta i 
samarbete med fler aktörer för att skapa synergieffekter 
och långvarig förändring. 

BERÄTTELSEN 2019

TA DEL HELA VÅRT 2019 & ALLA FANTASTISKA 
HÄNDELSER I VÅR VERKSAMHETSBERÄTTELSE PÅ  

WWW.RADDABARNEN.AX

GULDKORN FRÅN
JUBILEUMSÅRET 2019

DET ÄR VERKLIGEN EN 
LÄTTNAD ATT MED HJÄLP 
AV ERT STÖD KUNNA GE 
MINA BARN FÖDELSE-
DAGSPRESENTER.   

”

- Förälder. 

VÄLKOMMEN PÅ 
VÅRMÖTE

LEKTERAPIN
Har haft drygt 300 bokade besök och träffat ungefär 25 
barn om dagen i lekpaviljongen. 

Fick äntligen en utelekplats som uppmuntrar till lek för 
alla barn. 

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Besöktes av ungefär 58 familjer med ett genomsnitt på 
10 barn och deras 10 vuxna per dag. 

Ökade mångfalden genom ett integrationsprojekt. 

BARNENS INTERNET
Har mött 1411 barn, 14 skolor och drygt 346 
vuxna.

BARNKONVENTIONSARBETET
Utbildade 6 nya Rädda Barnen-utbildare. Anställde 6 
barnkonventionspiloter. 

Anordnade barnrättskalas där drygt 800 barn och  
vuxna närvarade.

UTVECKLING INOM BARNSKYDDETS  
OMRÅDEN
Anordnade familjehemshelg samt läger och grupp för 
anhöriga barn. Alla fullsatta på kort tid. 

BIDRAG OCH STÖD
230 barn på Åland har fått julklappar från vår barnfond

De tre avgångseleverna vid Träningsundervisningen fick 
stipendier från Brennings fond



FAMILJEHEMSHELG
2-4.10.2020 erbjuds svenskspråkiga 
familjehem möjlighet att träffa andra 
barn och vuxna i liknande situation, 
äta gott, leka och vila!

I år ses vi på Åland!

Mer information och anmälnings- 
tillfälle snart på vår hemsida och  
Facebooksida.

NÄTVERKSTRÄFF FÖR STÖD-
FAMILJER OCH FAMILJEHEM.
På nätverksmöte för familjehem och 
stödfamiljer 10.3 får vi besök av or-
ganisationen KNAS HEMMA.

BARNEN I ÖSTRA AFRIKA
De extrema väderförhållandena i 
Östra Afrika fortsätter att skapa 
hungersnöd och svält. Otaliga 
familjer har nu upprepade gånger 
förlorat sina skördar eller sin 
boskap som en följd av återkom-
mande torka samt häftiga regn 
och översvämningar. De svåra 
förhållandena har tvingat otaliga 
människor att lämna sina hem och 
hemtrakter. På många håll har situ-
ationen varit svår redan tidigare på 
grund av pågående konflikter och 
övriga våldsamheter. 

Av de närmare 13 miljoner som 
drabbats är ungefär hälften av de 
drabbade barn. Värst utsatta är 
barn under tre år, eftersom följder-
na av undernäring kan vara sär-
skilt skadliga för just barn i denna 
åldersgrupp.

Tack vare ditt stöd har vi kunnat 
skänka 7500 € till hjälpinsatser 
på plats. Med hjälp av ditt bidrag 
kan Rädda Barnen bland annat 
förebygga sjukdomar och trygga 
tillgången till rent vatten men även 
skapa barnvänliga platser där barn 
erbjuds skydd och stöd.

KILL- OCH TJEJGRUPP  
I LITAUEN 
Sedan 1990-talet har Rädda Barnen 
på Åland stöttat Rädda Barnen 
Kelme i Litauen. Tidigare med 
kläder och husgeråd och i dag 
med stöd för att stärka barn och 
unga tjejer genom att stödja tjej-
gruppsverksamhet. 

Tack vare ditt stöd har 67 ung- 
domar i Litauen haft en möjlighet 
vara med i en av de nio kill- och  
tjejgrupper som Rädda Barnen 
Kelme håller i.

KRIGET I SYRIEN
Rädda Barnen hjälper krigsdrab-
bade barn och familjer i Syrien, 
utmed flyktrutterna samt i länderna 
som flyktingarna söker sig till.

Vill du hjälpa till? 
Gör en inbetalning till 
FI12 6601 0001 0243 55
Märk ditt bidrag ”Syrien” 

PÅ GÅNG INOM 

Bästa 
månadsgivare, 
detta är några av de sätt ditt 
bidrag hjälper barn i världen. 

UTSATTA BARN PÅ ÅLAND 
Tack vare stöd till vår barnfond kan vi 
ge julklappar, födelsedagspresenter eller 
andra bidrag som sätter guldkant på 
tillvaron hos barn på Åland som lever 
i ekonomisk utsatthet. Löpande under 
året ger vi stöd för att säkertsälla barns 
rättigheter i familjer som kämpar med 
att få ihop vardagsekonomin. År 2019 
fick 230 barn julklappar och 172 barn 
gavs möjlighet att delta i fritidsaktiv-
iteter, få födelsedagspresent, kalas-
bidrag, upplevelser och stöd till skolre-
laterade saker.

344 MEDLEMMAR
& CA. 100 MÅNADSGIVARE
GJORDE SKILLNAD
FÖR BARN ÅR 2019.
GÖR SKILLNAD DU MED.
www.raddabarnen.ax/stod-oss

22-25.6.2020 ordnar Understödsfören- 
ingen för svenskspråkig missbrukarvård, 
Rädda Barnen och Folkhälsan tillsam-
mans läger för barn och ungdomar med 
erfarenhet av missbruk eller psykisk 
ohälsa i familjen.  

På lägret som ordnas på Gregersö, 
Åland, deltar barn och ungdomar från 
Österbotten och Åland. Det finns plats 
för 10 ålänningar i åldern 11-17.

Mer information och anmälningstillfälle 
snart på vår hemsida och Facebooksida.

SOMMARLÄGER

FAMILJEVÅRDEN



SNART HAR VI UTSETT ÅRETS
BARNKONVENTIONSPILOTER

Rekryteringen av årets sommarjobbare, våra barn-
konventionspiloter, är på gång och sista helgen i 
februari anordnades en rekryteringsworkshop där 56 
ungdomar mellan 14-17 år medverkade. Aktiviteterna 
och övningarna leddes av Rädda Barnens unga utbil-
dare Alma Ölander, Siri Moberg och Julia Byholm. 

Under workshopen fick ungdomarna information om 
Rädda Barnen, barns rättigheter och sommarjobbet. 
Vid tillfället uppstod många bra diskussioner kring 
hur de unga upplever sina möjligheter att påverka 
samhället och hur de lättare skulle kunna involveras i 
de beslut som rör dem.  

Vi ser fram emot att jobba vidare med dessa frågor i 
sommar tillsammans med våra 6 st blivande barnkon-
ventionspiloter och kommer inom kort färdigställa 
rekryteringen. 

NU BÖRJAR VI VARA UTE
IGEN PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN

När är vi ute på Ljungvägen?
I mars och april är vi ute måndagar och fredagar. 
I maj till 5 juni är vi ute alla dagar. 

När är vi inne på Norragatan 24?
I mars och april är vi inne tisdag-torsdag. 
I maj är vi ute alla dagar. 
          
Vilken tid har Öppna förskolan öppet? 
09.30-12.30

Ingen anmälan behövs, kom när det passar dig.  

För uppdaterad information gå in på vår facebook 

“Öppna Förskolan för inflyttade Åland”
0457 3421 672  / oppnaforskolan@raddabarnen.ax

www.raddabarnen.ax

Öppa förskolan riktar sig till dig som är hemma med 
barn på dagarna. På öppna förskolan träffar du andra  
andra föräldrar och barn i en lekvänlig miljö. Nya små-
barnsfamiljer är alltid välkomna. 

Åland

Vill du veta mer om  
vårt arbete för barns  
rättigheter?

Besök vår hemsida, följ oss i sociala medier, ring,  
maila eller kom in och prata med oss. 

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

Rädda barnens kansli
Norragatan 13 B
22100 Mariehamn
Öppet vardagar 12.30-15.00
Vid överenskommelse även andra tider. 

raddabarnenax

raddabarnenaland

Rädda Barnen på Åland r.f. 


