
BREV TILL MEDLEMMAR
& MÅNADSGIVARE VÅREN 2022

Åland

Bästa barnrättskämpe, 
Situationen i Ukraina berör oss starkt. 
7,5 miljoner barn är i fara när konflikten eskaler-
ar. Vi vet att barn på flykt och i krigsdrabbade 
områden är särskilt utsatta. Rädda Barnen har 
arbetat i de östra delarna av Ukraina i åtta år 
och finns kvar i landet. Vårt arbete kommer att 
fortsätta både på plats i Ukraina och för de barn 
som flyr. 

Redan innan konflikten i Ukraina eskalerade levde 
nästan en femtedel av alla världens barn, cirka 420 
miljoner barn, i ett konfliktdrabbat område. Tack 
vare månadsgivare och enskilda gåvor har vi under 
år 2021 bidragit till Rädda Barnens viktiga arbete 
med insatser för barn i krigets Jemen, Afghanistan, 
Myanmar och Etiopien. Varmt tack! 

Rädda Barnens arbete för barns rättigheter i 
världen och på Åland fortsätter tack vare ditt 
stöd. Onsdagen den 30 mars håller vi vårmöte och 
då är du som medlem och månadsgivare särskilt 
välkommen. Anmälan görs på raddabarnen.ax där 
du också hittar mer information om föreningens 
arbete och hur du kan bidra.

Varma hälsningar,
Lina Nordqvist - Informations- & kansliansvarig 
lina@raddabarnen.ax
Janina Björni  
janina@raddabarnen.ax | 018 14394

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

Glöm inte att betala medlemsavgift för år 2022, fakturan skickades 
ut i slutet på januari.

Hundratusentals familjer tvingas fly under fasansfulla förhållanden 
och barnen är livrädda. Vi är på plats och gör allt vi kan för barnen. 

Rädda Barnen följer noggrant situationen i landet och där säkerhet-
släget tillåter trappar vi upp våra insatser tillsammans med våra lokala 
partnerorganisationer. Våra team fortsätter att arbeta där det är 
möjligt och så länge det är säkert. 

BARNEN I UKRAINA ÄR I 
DESPERAT BEHOV AV HJÄLP. 
DIN GÅVA RÄDDAR BARNS LIV. 

Bildtext: En familj kramar om varandra 
på gränsen till Rumänien. 
Fotograf: Amelia Iordache/Salvati Copiii 
(Save the Children) Romania.

VIKTIGAST JUST NU ÄR ATT 
HJÄLPA TILL MED DET MEST 
LIVSNÖDVÄNDIGA:

Mat och rent dricks-
vatten

Hygienpaket med bland 
annat tvål, schampo och 
tandkräm.

Tak över huvudet och  
trygga platser för barn  
och deras familjer.

Kontantbidrag så att  
familjer kan köpa det  
allra nödvändigaste

Psykologiskt stöd till  
barn för att bearbeta  
traumatiska upplevelser

Trygga platser där 
barn kan leka och på 
olika sätt fortsätta sin 
skolgång. 

Läs mer om hur Rädda 
Barnen hjälper till på plats och 
ta del av material kring hur du 
kan prata med barn om kriget i 
Ukraina på raddabarnen.ax

DU KAN BIDRA!

Gör en inbetalning till 
FI12 6601 0001 0243 55 (märk 
inbetalningen 
Ukraina).

Ge en gåva till 
katastroffonden på 
raddabarnen.ax/gava

Tack vare ditt stöd kan 
vi agera snabbt vid humanitära 
katastrofer runtom i världen. 

Din gåva gör skillnad där 
den behövs bäst.



I VÅR STYRELSE FINNS TVÅ 
UNGDOMSREPRESENTANTER. 

ÅR 2021 HADE VI 357 
BETALANDE MEDLEMMAR 
Varav 72 ungdomsmedlemmar 
(under 29 år). 

RÄDDA BARNEN KÄMPAR FÖR BARNS 
RÄTTIGHETER, I SYFTE ATT OMEDELBART 
OCH VARAKTIGT FÖRBÄTTRA BARNS LIV 
ÖVERALLT I VÄRLDEN.

RÄDDA BARNEN ARBETAR FÖR EN 
VÄRLD DÄR MAN RESPEKTERAR OCH 
VÄRDESÄTTER BARN. LYSSNAR TILL BARN 
OCH LÄR AV DEM, GER BARN FRAMTIDS-
TRO OCH MÖJLIGHETER.

Vision:

Mission:

PENGARNA TILL VÅRA 
VERKSAMHETER 2021 KOM FRÅN: 

PAF
Stiftelsen Bensow 

Medlemsavgifter 
Deltagaravgifter 
Donationer
Insamlingar

Räntor & dividend

BARNKONVENTIONEN FYLLDE 30 ÅR 
PÅ ÅLAND OCH VI FIRADE GENOM ATT  
PUBLICERA ARBETSRAPPORTEN & 
ANORDNA TVÅ DIGITALA EVENT OM 
BARNS RÄTTIGHETER PÅ ÅLAND. 

INSAMLINGSARBETET ÅR 2021 
SKEDDE MESTADELS GENOM 
INBETALNINGAR OCH KÖPET AV 
DIGITALA GÅVOKORT DIREKT PÅ
HEMSIDAN.

Rebecka Rosenqvist och 
Emmelie Svanfeldt form-
gav en poster till årets 
julgåva som såldes till 
förmån för vår barnfond. 

Vi lever där måsarna ropar,där stranden bjuder på bus.Där människor bär värme i hjärtat,och sommarkvällen är ljus.
 Vi lever där du har rätten,att vara just den du är.Att följa ditt hjärtas drömmar,vart de dig i livet än bär.

 
Text: Emmelie Svanfelt

Illustratör : R
ebecka Rose
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Dessa var under 
år 2021 Samuel 
Dreyer och Julia 
Valkeapää. 

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger och 
genomsnittnärvaron har varit mellan 10-14 
personer. 

VI FICK 100 NYA GILLARE PÅ 
FACEBOOK & 80 NYA FÖLJARE 
PÅ INSTAGRAM.

1760 personer gillar 
oss på Facebook. 

588 följer oss på 
instagram. 

PÅ ÅCS HAR LEKTERAPIN 
SAMARBETAT MED SKÖTERSKOR, 
HÄLSOVÅRDARE OCH MÅNGA OLIKA 
ENHETER FÖR ATT GÖRA DET BÄSTA 
FÖR BARNEN. 

Totalt hölls lektioner för 902 barn i 16 
av de åländska skolorna. Träffade 26 
barn på två dagis. Föreläste för 155 
föräldrar. 

VI UTBILDADE BARN & 
FÖRÄLDRAR OM BARNS RÄTTIG-
HETER, KROPPSLIG INTEGRITET & 
LAGEN I RELATION TILL INTERNET. 

Vi jobbade vidare 
med att ta fram 
ålands första 
alternativrapport 
till FN samtidigt 
som barn inom 
föreningen gjorde 
en egen rapport

TVÅ RAPPORTER TILL FN

VI HAR TILLSAMMANS 
MED VÅRD- OCH SKOL-
PERSONAL PRATAT OM 
UNGAS RELATIONER I 
SYFTE ATT UPPTÄCKA, 
BEMÖTA OCH FÖRE- 
BYGGA VÅLD. 

Lekterapeuten har varit en del av teamet 
runt barn t.ex. vid förberedelser för magnet-
röntgen, ätsvårigheter och stickrädsla. Vi har 
också utvecklat bildstöd för att öka barns 
trygghet och förståelse inom vården.

Vi föreläste om digitalt 
våld under ett seminarium 
om våld i ungas relationer. 

EN PLATS ELLER SAK SOM FÅR MAXIDA 
ELLER MIG ATT KÄNNA SIG TRYGG.

Att klappa 
en häst. När kompisar 

skickar smileys

Ett 
tryggt 
hem

Lyssna på 
musik

KORT OM VÅR VERKSAMHET ÅR 2021 Åland



UNDER BARNRÄTTSVECKAN 
UPPMÄRKSAMMADE VI BARN- 
KONVENTIONEN I SOCIALA 
MEDIER OCH SKICKADE 
PEDAGOGISKT MATERIAL TILL  
ALLA ÅLÄNDSKA SKOLOR. 

VI GJORDE VÅRA 
RÖSTER HÖRDA:

Under år 2021 skickade vi in 
5 olika remissvar och del-
tog i 3 olika höranden där 
barns livssituation exemplifie-
rades och barnkonsekvensa-
nalys förespråkas. 

VI INLEDDE EN KART-
LÄGGNING AV HUR BARN 
OCH FAMILJER BEAKTAS I 
KRISBEREDSKAPSARBETET 
PÅ ÅLAND. 

UNDER 
SOMMAREN 
ANSTÄLLDE VI 6 
UNGDOMAR 
Våra barnkonventionspiloter 
jobbade med fokus på ungas psy-
kiska hälsa och undersökte bland 
annat hur coronapandemin påverkat 
barn och unga på Åland.

VÅRA BARNKONVENTIONS-
PILOTER ANORDNADE TVÅ 
UNGDOMSKAFFE. 

Ett med fokus på ungas 
psykiska hälsa. 

Ett för unga med skilda 
eller separerade föräldrar. 

Tillsammans 
med Sonja Dolke 
arbetade vi fram 
en broschyr som 
vägleder vuxna 
i hur man kan 
hjälpa barn som 
är anhöriga till 
allvarligt sjuka 
vuxna. 

VI TOG FRAM NYTT VIKTIGT 
MATERIAL FÖR ATT HJÄLPA 
ANHÖRIGA BARN

VI ORDNADE KAMRATSTÖD 
FÖR BARN OCH UNGA 
(10-17 ÅR) 

VI ANORDNADE NÄTVERKS- 
TRÄFFAR, UTBILDNING OCH 
ETT STORT LÄGER FÖR 
FAMILJEHEM 

Lägret arrangerades i samarbete 
med Vasa familjevård och hade 
totalt 70 deltagare; 18 familjer från 
Åland och svenskfinland. 

Vi ordnade läger och gruppverk-
samhet för barn som växer upp i 
familjer med psykisk ohälsa 
eller beroende. Vi höll även 
digitala träffar för barn 
som bor i familjehem. 

Barns tankar om 
trygghet ställdes ut 
på Stiftelsen Bensows 
barnrättsdag 

EN PLATS ELLER SAK SOM FÅR MAXIDA 
ELLER MIG ATT KÄNNA SIG TRYGG.

Att klappa 
en häst. När kompisar 

skickar smileys

Ett 
tryggt 
hem

Lyssna på 
musik

På lägret för familje-
hemmen hjälpte barnen 
Maxida Grävling att 
vara trygg. 

Har vi delat ut 
till åländska barn-
familjer under år 
2021 tack vare stöd 
till vår barnfond.

GLOBALT GJORDE VI 
SKILLNAD GENOM STÖD TILL 
RÄDDA BARNENS ARBETE. 

232 JULKLAPPAR 

166 FÖDELSEDAGSPRESENTER/ 
UPPLEVELSER/KALASBIDRAG

131 MATSTÖD Förutom de inbetalningar som varit öronmärkta  
för särskilda insatser har vi i år bidrag till Rädda 
Barnens arbete i Jemen, Etiopien, Afghanistan 
och Burma. I år var sista året vi gav stöd till tjej- 
och killgrupper i Litauen. Vi har också startat 
upp ett treårigt samarbete mot barnarbete i 
Indien. 

Rädda Barnen är en global rörelse som verkar i 
över 120 länder.

VI SAMARBETADE MED 
MARIEHAMNS STAD OCH LAND-
SKAPSREGERINGEN FÖR ATT 
ÖKA BARNS DELAKTIGHET

Materialet ”Rådde Rådjur” 
togs fram för att säker-
ställa att barn hörs i fråga 
om den nya lärplanen för 
barnomsorg. 

KORT OM VÅR VERKSAMHET ÅR 2021 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

Rädda Barnens personal arbetar delvis fortsättnings-
vis 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. 

VÄLKOMMEN PÅ VÅRMÖTE
DEN 30 MARS 2022! 
Vi inleder med traditionellt vårmöte där du får 
information om Rädda Barnens verksamhet bl.a. 
behandling av verksamhetsberättelse, bokslut. 

Efter det formella vårmötet (ca kl. 18.30) berättar Julia 
Valkeapää, Sam Dreyer och Jonna Varsa om de rapporter 
om barns rättigheter på Åland som Rädda Barnen varit 
med och arbetat fram och som under året skickas till FNs 
barnrättskommitté. Särskilt fokus ligger på den historiska 
rapporten från åländska barn till FN, där över 400 barn 
och unga från Åland lyfter fram hur de tycker att deras 
rättigheter förverkligas på Åland och vilka 
rekommendationer de har till vuxna.

Kvällen är gratis och öppen för alla intresserade, 
medlemmar och blivande medlemmar. 

Särskilt välkommen till dig som arbetar med barn 
eller har ett engagemang för barns rätt till trygghet, 
delaktighet och hälsa. Åländska barns rapport till FN 
är ett viktigt verktyg för alla som jobbar för eller möter 
barn och vi hoppas att ni kommer få användning av denna 
rapport när ni tar beslut som angår barn.

För dig som är 13-17 år. 
Vi fikar, pratar och gör övningar. 
Du deltar när det passar dig!

FINNS DET EN VUXEN I DIN FAMILJ SOM INTE MÅR 
PSYKISKT BRA ELLER SOM HAR ETT BEROENDE? 
DU ÄR INTE ENSAM.

Kom och träffa andra med liknande erfarenheter, 
fika, prata och ha kul. På Rädda Barnens läger 
och i våra grupper får du som är barn och ungdom 
träffa andra med liknande erfarenheter.

ÅRETS SOMMARLÄGER PÅ ÅLAND

4.7-8.7 LÄGER 
för dig som är 13-17 år (Till lägret kommer 
ungdomar från Österbotten och Åland).

8.7-10.7 LÄGER 
för dig som är 10-12 år.

Våra läger ordnar vi tillsammans med 
Folkhälsan och USM rf. Vi äter, fikar, pratar, pysslar 
och gör massor av kul grejer i vattnet och på land!

Det är gratis att delta i all verksamhet!
Mer info på raddabarnen.ax

Frågor? Anmälan? 
janina@raddabarnen.ax, 0406723327.

Vi bjuder på mat och kaffe 
om du anmäler dig 
senast den 27 mars. 

När? 
Onsdagen den 30 mars 
kl. 18.00-20.00

Var?
Röda Korsgården, Västra 
Esplanadgatan 5. Det är 
också möjligt att delta på 
distans.

ANMÄLAN & MER INFO PÅ 
RADDABARNEN.AX


