
BREV TILL MEDLEMMAR
& MÅNADSGIVARE VÅREN 2021

Åland

Bästa barnrättskämpe, 
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 osäker-
het. 

NU ÄR VI FLER BARNRÄTTSKÄMPAR PÅ ÅLAND 
Under år 2020 anslöt 69 nya medlemmar och en hand-
full nya månadsgivare sig till föreningen. Det betyder 
att vi nu är lite fler än 400 barnrättskämpar här på 
Åland. Fantastitskt! Glöm inte att betala medlemsavgift 
för år 2021, fakturan skickades ut i slutet på januari. 

I vårens medlems- och månadsgivarbrev blickar vi 
framåt mot kommande händelser år 2021 och ser  
tillbaks på ett historiskt 2020. Vi vill särskilt hälsa dig 
som är medlem välkommen på vårmöte den 30 mars kl. 
18-20.00 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

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! 

Den 25 mars är det 30 år sedan barnkonventionen 
antogs på Åland. Varmt välkommen att delta på två 
digitala evenemang samma dag.

9.00-12.00 
Ålands lagting högtidlighåller dagen då det åländska 
parlamentet antog den finländska anslutningen till 
barnkonventionen. Rädda Barnen presenterar civil-
samhällets arbetsrappport om barns rättigheter på 
Åland. Panelsamtal med representanter från lagtingets 
partigrupper. Följ evenemanget på lagtingets digitala 
kanaler. 

18.00-20.30
Panelsamtal om barn i utsatta situationer. Civilsam- 
hället tillsammans med landskapsregeringen håller 
korta panelsamtal med fokus på de barngrupper som 
identifieras av FNs barnrättskommitté som särskilt 
utsatta för att få sina rättig- 
heter kränkta. För 
dessa barn finns behov 
för särskilda åtgärder  
och samarbete mellan  
olika aktörer.

HUR SER FÖRVERKLIGANDET AV 
BARNS RÄTTIGHETER UT PÅ ÅLAND 
IDAG? VILKA FRAMSTEG HAR GJORTS 
OCH VAD BEHÖVER VI FORTSÄTTA 
JOBBA PÅ?

Läs mer på
www.raddabarnen.ax



T ips!  Ta en kort promenad innan mötet, koka 
en kopp kaffe och sätt dig bekvämt. 

Vi inleder med traditionellt vårmöte där du får infor-
mation om föreningens verksamhet (bl.a. behandling av 
verksamhetsberättelse, bokslut, justering i stadgarna).

Efter det formella vårmötet (ca kl. 18.30) ger Janina 
Björni en inblick i Rädda Barnens arbete med barn som 
lever i utsatta livssituationer och särskilt då de barn som 
är anhöriga till en sjuk vuxen.

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

Var? 
På grund av corona hålls vårmötet 
2021 i första hand digitalt på plat-
tformen 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? 
Tisdagen den 30 mars kl. 18.00-20.00

VÄLKOMMEN PÅ
ÅRETS VÅRMÖTE 

För vem?
Ungdomar med erfarenhet av missbruk eller 
psykisk ohälsa i familjen. På årets läger finns det 
plats för 10 åländska deltagare i åldern 12-16 år.

Om det är möjligt att resa kommer också 
österbottniska ungdomar att delta!

När & var?
21-24.6.2021 på Vårdö, Sandösund.
 
På lägret vill vi skapa roliga, gemensamma 
sommarminnen! Du träffar andra ungdomar i en 
liknande situation som du och känna att du inte är 
ensam. Som barn behöver du få veta att du inte bär 
ansvar om din mamma eller pappa dricker,  
använder droger eller inte mår bra.

Det kostar inget att delta!

ANMÄL DITT INTRESSE TILL 
JANINA@RADDABARNEN.AX

ETT LÄGER FYLLT AV ROLIGA
AKTIVITETER I SÄLLSKAP MED 
ANDRA SOM HAR LIKNANDE 
ERFARENHETER

Rädda Barnen erbjuder alla barn och vuxna i familje-
hem, i stödfamiljer och stödpersoner möjligheten att 
träffas två gånger per termin. Konceptet är enkelt 
men viktigt. Deltagarna får träffa andra i liknande 
situation,  ta del av gemensamma roliga upplevelser 
och självklart äta något gott.

Nästa träff planeras hållas 22 maj.
FÖR MER INFO ELLER INTRESSEANMÄLAN 
KONTAKTA JANINA@RADDABARNEN.AX

TRÄFFAR FÖR HELA FAMILJEN



I år behöver 60 miljoner barn 
humanitär hjälp för att klara sig i 
världens åtta största krisområden.

Coronaviruset hotar nu de framsteg som under de 
senaste decennierna har gjorts för de allra mest utsatta 
barnen. Många länder hotas av allvarlig matbrist och 
rentav hungersnöd.

Av alla barn som i år behöver humanitär hjälp finns 
hälften, hela 60 miljoner, i bara åtta länder. Rädda Barnen 
efterlyser gemensamma akuta insatser för att fjolårets 
motgångar inte permanent ska påverka en hel generation 
under många år framöver.

Coronaviruset har riskerat framstegen som under de 
senaste decennierna har gjorts för de allra mest utsatta 
barnen. Viruset belastade hälsovårdssystem som redan 
från förr var svaga, och barnen såg föräldrar och lärare 
hamna på sjukhus på grund av sjukdomen. Familjer stör-
tades i fattigdom och barn gick hungriga när familjerna 
förlorade sin inkomst.

Över 300 miljoner barns och ungdomars tillgång till ut-
bildning har påverkats av pandemin eftersom många sko-
lor stängdes för att motverka spridningen av viruset. Det 
här ökar risken för att barn ska bli utsatta för övergrepp, 
utnyttjande och barnäktenskap, och tvingade att avbryta 
sin skolgång för gott.

Enligt FN kommer över 235 miljoner människor – ungefär 
hälften av dem barn – att i år behöva humanitär hjälp i 
någon form. År 2020 var siffran 170 miljoner. På mindre 
än ett år har det således skett en dramatisk ökning på 40 
procent.

Av de kring 117 miljoner barn, som behöver omedelbar 
hjälp år 2021, lever över hälften, det vill säga 60 miljoner, i 
bara åtta olika länder. Jemen, Etiopien och Demokratiska 
republiken Kongo har alla över tio miljoner hjälpbehövan-
de barn.

Rädda Barnen arbetar hårt för att säkerställa att kris-
drabbade barn år 2021 ska få gå i skola och bli skyddade 
mot våld, exploatering och andra övergrepp. Organisatio-
nen stöder nödställda familjer ekonomiskt för att barnen 
ska kunna fortsätta studera och få hälsovård, rent vatten 
och närande mat. I all sin verksamhet koncentrerar Räd-
da Barnen sig på att stärka särskilt kvinnors och flickors 
ställning och säkerställa att de får direkt stöd och olika 
tjänster.

Texten är en del av den artikeln som Rädda Barnen 
Finland publicerade den 26.1.2021. Läs texten i sin helhet på 
https://www.pelastakaalapset.fi/sv/nyheter/radda-barnen-i-ar-
behover-60-miljoner-barn-humanitar-hjalp-for-att-klara-sig-i-
varldens-atta-storsta-krisomraden/

TILLSAMMANS GÖR VI 
SKILLNAD FÖR VÄRLDENS BARN 
Tack vare månadsgivare och enskilda gåvor har 
Rädda Barnen på Åland även i år bidragit till Räd-
da Barnens arbete för världens barn. I konflikter 
och katastrofer drabbas barnen hårdast. Förutom 
basbehov som mat, hälsovård och tak över huvudet 
har barnen behov av trygghet och rutiner. Barn-
vänliga platser, tillfälliga skolor, familjeåterförening 
och barnskydd är viktiga aspekter i Rädda Barnens 
katastrofarbete. Förutom de inbetalningar som varit 
öronmärkta  för särskilda insatser har vi i år bidrag 
till Rädda Barnens arbete i Jemen, Etiopien, Sudan 
och Syrien. Vi har även fortsatt stödja tjej- och kill-
grupper i Litauen.

VARJE BIDRAG RÄKNAS, LITET SOM STORT. 
BLI MÅNADSGIVARE DU MED. 

WWW.RADDABARNEN.AX/MANADSGIVARE

https://www.pelastakaalapset.fi/sv/nyheter/radda-barnen-i-ar-behover-60-miljoner-barn-humanitar-hjal
https://www.pelastakaalapset.fi/sv/nyheter/radda-barnen-i-ar-behover-60-miljoner-barn-humanitar-hjal
https://www.pelastakaalapset.fi/sv/nyheter/radda-barnen-i-ar-behover-60-miljoner-barn-humanitar-hjal


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. 

#CareDay21

Fredagen den 19 februari var det Care Day. 

Det ville Rädda Barnen tillsammans med Barbro 
Sipilä på ABCtext och Stiftelsen Bensow uppmärk-
samma genom att skänka böcker till familjevården i 
Vasa och barnhemmet Tallbacken på Åland.

Med hjälp av böckerna och sagorna kan barn få 
värdefull hjälp att sätta ord på känslor och händel-
ser, bättre förstå sin situation och lära sig om sina 
rättigheter. 

Internationella #CareDay21 är världens största 
firande av barn och ungdomar med erfarenhet av 
att bo i familjehem eller på institution och deras 
rättigheter. Dagen uppmärksammar också alla de 
viktiga människor som finns runt barnen och som 
bryr sig om dem.

År 2020 - Ett historiskt, 
kreativt och produktivt år. 

År 2020s verksamhetsberättelse finns nu till-
gänglig på vår hemsida. I den summerar vi ett 
historiskt år där coronapandemin påverkat 
föreningen på olika sätt. Förutsättningarna att 
mötas och bedriva verksamheter förändrades i 
mars och ambitionen var att ”ställa om – inte in”. 
En ambition som genomsyrat arbetet resterande 
del av året. 

Digitala möten, distansarbete, mindre grupper, 
verksamhet utomhus var några av de metoder 
som togs till för att fortsätta Rädda Barnens 
barnrättsarbete. Vissa verksamheteroch ak-
tiviteter gick inte att genomföra men ersattes 
istället med alternativ. År 2020 blev ett kreativt, 
produktivt och historiskt år.

TA DEL AV HELA VERKSAMHETSÅRET PÅ 
WWW.RADDABARNEN.AX/OM-OSS


